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Nu står du derude november,  

med gråd på din furede kind, 

du trommer med regn på min rude, 

jeg lukker dig ikke herind…… 

 

Sådan begynder en af vores novembersange, og selvom mange af os sagde pænt ”nej tak,” til  

mere blæst og regnvejr, ja, så kom november, og gav os i rigelige mængder. 
 

Campingpladsen 

På campingpladsen kæmper man med pløret; der er håndværkere der har et job at gøre, nye hytter skal stå klar, når foråret 

melder sin ankomst. 

Hytter hvor lokalhistorien flytter ind, og som vi glæder os rigtig meget til at følge. 

Mads Nielsen, Saksild, har fået idéen til det lokalhistoriske islæt, og med hans kreative kunst, kan det ikke andet end blive 

godt. Mads har, udover idéen med fortællerhytter, iværksat en produktion af lokalhistoriske postkort udført i træ, som også 

i 2020 vil blive til salg på Campingpladsen.  

Vi håber, at regnen vil stilne af, så det videre gravearbejde på pladsen ikke generes yderligere. 
 

Højskolen 

En dejlig nyhed løb ind i begyndelsen af november: 

Rude Strand Højskole er blevet godkendt som Seniorhøjskole fra august 2020 – og er dermed omfattet af højskoleloven.  

Det er så fantastisk ,og man kan ikke andet end beundre det arbejde, som Carsten og Helle Holvad, medarbejderne og  

Vennegruppen er kommet i mål med. Stort til lykke herfra. Og husk endelig, at Højskolen og  mange af dens aktiviteter også 

er åbne for Lokalbefolkningen. 

 

Kulturhuset 

Det er så dejligt med traditioner og nye tiltag. 

Desværre var der til arrangementet ”Hvad kan Kunstterapi gøre for dig” stort set ingen tilmeldinger, og det måtte derfor 

aflyses. Vi håber på bedre held næste gang, for vi skal da i den grad bakke op, om de gratis og udviklende gaver der gives os. 

 

Lokalarkivet 

På Lokalarkivet glæder vi os til at vende stærke tilbage i 2020.   

Alt for meget lokalhistorie er ikke blevet formidlet, blandt andet som en konsekvens af forandringerne på kirkefronten,  

hvor vi jo tidligere lavede 4 lokalhistoriske artikler om året til kirkebladet. Vi håber, at vi finder nye formidlingsformer  

fremadrettet, og vi kan allerede nu løfte sløret for, at Velux-fonden har betænkt os med 12.000 kr., som skal benyttes til  

indkøb af nogle transportable udstillingsvægge. Dem glæder vi os rigtig meget til at gøre brug af, ligesom vi vil tænker  

tanker omkring opsætning af  kultur– og lokalhistoriske infotavler i det åbne land. Et tiltag der måske kan flette sammen 

med de planer, der ligger i fokusgruppen omkring by-forskønnelse. 

Løst og fast fra Lokalrådet 

I Lokalrådet har der været afholdt blandt andet et ”Stop-op-møde,” hvor tanker og idéer er blevet vendt, og hvor vi har  

evalueret på, om vi når de mål/opfylder de forventninger, der ligger bag etableringen af de lokale råd. 

Det mener vi langt hen ad vejen, at vi gør, men vi er også bevidste om, at der er drømme af mange slags, og at fordi en 

håndfuld mennesker brænder for en sag, er det ikke sikkert, at alle andre tænker det samme. 

Derfor vil Lokalrådet i 2020 arbejde frem mod flere større dialogmøder/borgermøder med henblik på øget samskabelse. 

Vi har dog besluttet, at tiltagene først sættes i værk efter Generalforsamlingen i marts, hvor der jo sædvanen tro normalt 

skiftes lidt ud i bestyrelse og ændres på konstitueringen.  Men absolut spændende tiltag på vej.   
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Løst og fast fra Lokalrådet  

Da driftscenteret endnu ikke er helt i mål med udbedring af de mange huller i asfalten på veje og stræder, har efterårets 

store vandmasser givet en del udfordringer, som Lokalrådet løbende bliver gjort opmærksomme på. 

Vi har  naturligvis givet problemstillingerne videre til Driftscenteret, som er opmærksom på problemerne, så fra Lokalrådets 

side, kan vi blot håbe på snarlig udbedring.  

Chikanen på Strandvejen ved indkørslen fra vest er blevet skarpere i håb om, at farten ind i byen dæmpes yderligere.  

Herfra kan et ønske dog være, at vi såvel fra øst som vest får opsat permanente fartmålere. 

 

Som et lille forsøg, har Fokusgruppen omkring byforskønnelse prøvet at opsætte nogle enkelte lyskæder ved indfaldsvejen i  

Saksild by.  Da vi jo desværre må klare os med batteridrevne kæder, må vi se, hvor meget effekt, det har;  

Vi arbejder frem mod lidt større projekterer i 2020. 

Idrætsforening og Borgerforening  
Begge foreninger har været i arbejdstøjet. 
Et skur til opmagasinering af flagstænger, udendørs borde og stole og andre ”ting og sager” står snart færdig. 
Skuret er bygget med frivillige hænder, og kunne vi i diverse arbejdsgrupper få en lille smule flere af dem, ville det være året 
bedte julegave. Husk at det vi gør sammen, er med til at styrke det lokale sammenhold ,og det er med til at give ejerskab til  
de ting, vi har til fælles bedste. 
 
Juletræ og andet juleri 
Byens juletræ opsættes som altid af ”Bymændene” ved Genforeningsstenen, og vil stå fint og flot med lys inden udgangen 
af november. 
 

Også i Trævænget vil man rejse et stort juletræ for enden af Syrenvej. Det sker lørdag den 30. december ved et lille  
hyggeligt arrangement. 
 

Den 3. december  kl. 17.00 afholder Borgerforeningen sædvanen tro Jule-banko i Kulturhushuset.  
 
Kalenderen 
Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende. 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 13. januar kl. 19.00 i Kulturhuset.  
 
Næste nyhedsbrev udkommer ultimo januar. 
 

Man er altid velkommen til at kontakt et medlem fra bestyrelsen, hvis der er ting, man ønsker uddybet, eller måske mener, 
at Lokalrådet kan være behjælpelige med. Kontaktinformationer fremgår af hjemmesiden. 
 
På Lokalrådets vegne 
Med ønsket om en god jul  
og et godt og lykkebringende godt nytår til jer alle 
 
Lisbeth Bonde Formand 
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