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Det er tid for endnu et Nyhedsbrev, naturen spiller os et puds, erantis og vintergækker er allerede dukket op, vejret er mildt 

og vinterens midtpunkt, Kyndelmisse, den 2. februar er først om en uge.  

Endnu har vi ikke mærket noget til kulde, sne og frost, Kjørmes Knud, kyndelmisseknuden, der betegner vinterens midte og 

kuldens kulmination, synes at blive noget atypisk i år. 

Det skal nu ikke forhindre, at der sædvanen tro holdes Kyndelmisseaften med lokalhistorisk foredrag relateret til dagen på 

”Restaurant Himmel og Hav.” Husk tilmelding. 

 

Fastelavn 

Traditioner skal jo holdes. 

Derfor afholder Borgerforeningen da også Fastelavnsfest for egnens børn i Kulturhuset den 23. februar.  kl. 14.00 

Fastelavnsfesten var nu ikke børnenes fest i fordums tid, men en fest for de voksne, der både klædte sig ud, slog katten af 

tønden og spiste og drak i rigelige mængder før den 40 dage lange faste. I dag er fastelavn børnenes fest og katten i tønden 

er erstattet af slik og andre gode sager. 

Forandringen forhindrer selvfølgelig ikke de voksne i også at klæde sig ud og få en hyggelig dag sammen med poderne eller i 

hyggeligt samvær med venner og bekendte. 

 

Generalforsamlinger 

Foråret er også generalforsamlingernes tid. 

Og igen i år slår foreningerne (Borgerforening, Idrætsforening og Lokalråd) sig sammen og afholder et fælles arrangement 

hvor alle 3 generalforsamlinger bliver afviklet. 

Arrangementet finder sted søndag den 1. marts fra kl. 11 til 14. 

Der vil være lidt godt til ganen, og der vil bliver små spændende oplæg  om ”Folkeskoven,”   

”Grønt Partnerskab,  Norsminde,” ”Højskolen og Lokalbefolkningen” samt den kommende event ”Dansens dag.” 

Så der er fokus på hygge og sammenhold samtidig med, at vi gerne skal have afviklet de formelle generalforsamlinger i god 

ro og orden. 

Fra Lokalrådets side ved vi allerede nu, at der bliver behov for et par ”nye hoveder i bestyrelsen, ” idet Anders Kristian, Helle 

og Lisbeth er på valg, og Helle og Lisbeth ikke modtager genvalg.  

Vi håber selvfølgelig, at der står et par stykker klar, der sammen med den øvrige fantastiske bestyrelse kan føre de mange 

spændende projekter videre. 
 

Fokusgrupper 

Helle, Lisbeth og Anne fortsætter i Fokusgruppen omkring byforskønnelse, og har i den anledning søgt Fælleslokalrådet om 

midler til det videre arbejde. 

Gruppen har fortsat et projekt med lokale kunstnere på bedding samt et stort ønske om at få opsat flere lokalhistoriske  

infotavler og måske  nogle spændende bænke lavet af træ fra egenes større gårde. 
 

Husk at følge diverse tiltag på Lokalrådets hjemmeside, hvor også nyt omkring generalforsamlingerne vil blive slået op. 
 

Lisbeth sætter igen fokus på formidling af den lokale historie, og har i den anledning søgt Veluxfonden om - og fået bevilget 

3 sæt messevægge til det Lokalhistoriske Arkiv, så der kan afholdes forskellige vandreudstillinger, et nyt logo er det også  

blevet til, og arkivets hjemmeside vil i løbet af året få et løft, så arkivet, der i år runder de 50 år, kan vise et pænt ansigt ud-

adtil. 

Løst og fast fra Lokalrådet  

Ind imellem er der en voldsom debat omkring fart og trafiksikkerhed, en snak som naturligvis også når Lokalrådets ører. 

Saksild har i  2019 været på kommunens to do liste. 
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Det har betydet, at vi har fået fodgængerfelt, fået opsat tydelige byporte og reguleret vejen i den vestlige ende af byen. 

Vi har haft mobile fartmålere, og har et ønske om, at de kan blive permanente, men det er der desværre ikke pt. økonomi 

til.   

Fra kommunal side er man ikke tilfreds med den afmærkning, der er etableret i den vestlige ende af Saksild, så den bliver 

lavet om. Herfra er der ytret et ønske om, at indsnævringen markeres med reflekssten, hvilket der undersøges mulighed for.  

Vejbanen ud for Bagergården var tidligere hævet. Denne hævning reetableres i løbet af 2020.  

Rørth fik i 2019 faste fartmålere og yderligere tiltage bliver sat i værk i løbet af i år, hvor lokale borgere og Lokalråd vil blive 

indkaldt til dialogmøde med kommunens folk. 

Samlet set er der grund til at være taknemmelige over de tiltag, der er sat i værk, og vi har fra lokalrådets side en rigtig fin 

dialog med Gitte Rasmussen fra forvaltningen. Så stor tak for det. 

 

Køreplaner for rute 1004 og Bybusserne har været i høring, og Lokalrådet har naturligvis gjort indsigelse mod, at små poder 

fra Bjerager og Dyngby skal hjemmefra 6.59 for at møde i skole 1 time senere på Saksild Skole. Samtidig finder vi det  

urimeligt, at bustiderne er skruet tilbage, så børnene fra Assedrup og Nølev  igen får ½ times ventetid  på skolen, uden der 

er taget højde for tilsyn. 

Desværre ser det ud til, at kommende kontrakter på busområdet kører videre af den gammelkendte vej, men her vil der fra 

Fælleslokalrådets side være et skærpet fokus på området ikke mindst set i lyset af det arbejde, der allerede er udført i  

infrastruktur-gruppen, hvor man i november inviterede politikere og embedsfolk til inspirationsseminar med dygtige folk fra 

Sønderborg Kommune  under overskriften: ”Odder: En attraktiv bosætningskommune mere grøn, mere fleksibel, mere  

tilgængelig.”  

Et spændende seminar, hvor også Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator i Sønderborg, gav spændende input til, 

hvordan man kan styrke samarbejdet kommune/lokalråd imellem, så alle gode kræfter bruges optimalt. 

Mange og spændende opgaver venter forude.  

Lige om lidt handler det om den årlige generalforsamling, hvor vi håber, at et par aktive og samfundsbevidste medborgere  

vil være med til at bygge videre på  det arbejde, der allerede er gjort.  

Den tid man investerer, er givet godt ud og vigtigt er det at huske, at ingen kan alt, alle kan noget, men SAMMEN kan vi det 

hele. 

 

Kalenderen 

Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende. 
 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 3. februar kl. 19.00 i Kulturhuset.  

 

Næste nyhedsbrev udkommer ultimo februar. 
 

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 

 

Lisbeth Bonde Formand 
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