I HOLBØL ER DER MULIGHEDER

Holbøl og Omegns Borgerforening 06.08.2014

Holbøl er klar til blomst 2!
Ansøgning
I Holbøl og Omegn har vi nu i en del år haft fokus på at vende områdets nedtur, hovedsagelig forårsaget af
den politiske vilje med at centralisere, som er lig med at trække ressourcer fra landdistriktet.
Sognerådspolitikken (nærdemokratiet) blev afskaffet og dermed landdistrikternes indflydelse.
Men tiderne har også ændret sig skal indrømmes, ikke alt i landdistriktet er levedygtigt!
Holbøl har meget tidligt været på mærkerne og har ved egne initiativer prøvet på at vende udviklingen.
Det er lykkedes for os at bevare landsbyens krumtap ”Skolen”.
I forholdet til mange andre, startede vi tidligt med at sammenbinde og aktivere ressourcestærke kræfter.
Det førte til, at vi nu næsten i fem år har prøvet på at påvirke begivenhederne. Vi var med på vognen, da
der blev animeret til at udarbejde og omsætte en udviklingsplan.
Siden er vi så kommet med i Blomstrende landsby-programmet. Uden at prale, så er der en ting der er
væsentligt for at skabe succes; det er positiv omtale, og det giver Blomstrende Landsby-programmet så
rigeligt af.
Holbøls Blomst 2 emnerne er på grund af en allerede igangsat udviklingsplan på mange punkter realiseret.
Dermed menes, at der ikke kommer så meget ”vi vil”, men derimod ”vi har gjort” og dermed bekræfter, at
det kan lade sig gøre. Derfor skal Holbøls Blomst 2 beskrivelsen også forstås som en sammenhæng, der vil
forekomme emneoverlapninger i forhold til ”krav-overskrifterne”.
Selv om der i det daglige ikke tænkes så meget over denne ”landsbydokumentation”, så er dette arbejde
med at beskrive og udvikle så afgørende, at der fremover, også med nye kræfter, er værktøjer der kan
bygges videre på.
 Kulturel mangfoldighed eller et kulturelt tema
 Udstråling og indtryk på omgivelserne – landsbyens image
 Imødekommenhed
 Vision, image og kultur – hvad er vore drømme, hvor vil vi hen
 Lokal Udviklings Plan
Emnerne kultur, image, udstråling og indtryk findes omskrevet i de forskellige kapitler, for ikke at trække
dem ud af andre relevante sammenhænge.
Den lokale udviklingsplan er originalen fra 2010/11 plus tilføjelser ud fra den aktuelle udvikling.
Det mest glædelige ved denne proces er, at folk er kreative og samarbejdsvillige. Det kan i meget stort
omfang ses på de forskellige haver og ejendomme.
Det er ikke omfanget af opgaven, men derimod fælles og enkeltes resultater der gør en forskel.
De aktives ejerskab er et nøgleord, det giver begejstring og dermed energi.
Hermed vil vi gerne bede ”Blomst-komiteen” vurdere denne ansøgning.
På Holbøl og Omegnens bestyrelses vegne
Volker Schade, formand Holbøl 6. august 2014
Holbøl Havremarken 75 B, 6340 Kruså, 88 27 80 82 volker@bbsyd.dk

6. Kulturel mangfoldighed
FELIX PAROCHIA ISTA IN QUA NON NOBILISTA.

Indskriften fra 1707 findes bag på alteret I Holbøl Kirke og
betyder:

Lykkeligt er dette sogn i hvilket der ikke er adelsfolk!

Lukningen af skolen I 2011 som eneste I Aabenraa landdistrikt gav så stort et chock, at landsbyen
vågnede op, og orienterede sig herefter, efter den gamle Hobøl-kultur. Det der med at vi gerne vil
bestemme lidt selv.
Af 450 borgere i Holbøl var der over
400 med ved protestmarchen
gennem byen.
Arrangementet blev startet af Holbøl
og Omegns Borgerforening (Lokalråd)
og siden støttet af Holbøl Skole.
Det var da noget af en folkestemning.
Denne begivenhed har givet sådan en
lokal kraft, at vi ud fra det kunne
skabe de resultater vi har i dag, samt
dem vi efterhånden finder ud af.
Der findes ikke flere ildsjæle i Holbøl
og Omegn, i forhold til
befolkningstallet, end andre steder
”tror vi”.
Vi har i dag et godt forhold til
kommunen.
Meget af det vi har opnået, stammer
også fra Aabenraa Kommunes
velvillighed.
Kulturel mangfoldighed i Holbøl for
hele familien!

Holbøl og Omegn ligger i et kulturelt
smørhul mellem Danmark og Tyskland.
Grænseegnen er konstant udsat for danske
og tyske påvirkninger.
Her spilles der på alle kulturelle tangenter,
mangfoldighed skal ikke skabes, vi skal nok
nærmere holde tungen lige i munden. Så
mangfoldigheden har de bedste vilkår her.
For vores lille landsby er det nok ikke
særligt hensigtsmæssigt at konkurrere på
de store tilbud. Aabenraa, Sønderborg og
Flensborg skaber kulturrammer der er
enestående. Og så er der næsten ingen
afstand.
Musik: Der er Jyske Opera, Sønderjyllands
Symfoniorkester, Søgård koncerten, folk
Baltic, Tønderfestivel, En søndag på Als.
Sønderjyllandshallen, Tyske Hus i
Flensborg, Campus Hallen i Flensborg,
Stadttheater Flensborg, Alsion i
Sønderborg. På tysk i Sønderjylland og på
dansk i Sydslesvig - grænseløst!
Tilbuddene byder på alt tænkeligt, også
diskoteker naturligvis.
Foredrag, kurser m.m.- Biblioteker nord
og syd for grænsen byder på ”alt”.
Rinkenæs Aftenskole, Alnor-Gråsten
Aftenskole, Bov-Aftenskole. Tilsvarende, er
der tilbud fra Aabenraa, Sønderborg,
Flensborg. Ligeledes er der gode tilbud fra
det danske- og tyske mindretal.
Så Holbøl er en del af broen til Europa.
Og så kommer Holbøl med egne lokale
tilbud.
Men der er stadigvæk ønske om at vi
bevarer det nærfolkelige. Og det gør vi.
Årets højdepunkt er absolut vores Byfest
maj/juni over 5 dage, som bæres af alle
foreninger i byen. Her afvikles der et
program, som vi er meget stolte af, og som
ryster områdets befolkning sammen.

Så kan festen begynde!

HFIF (Holbøl Foredrag og Idræts Forening) har sine egne traditionelle tilbud, men er i mange
henseender også inspirator for nye tiltag, for at gøre tilbuddene tidstilpasset og interessante.
De sidste nye aflæggere er fitnesscenteret og mountainbike klub i området.
Kulturel mangfoldighed i det små
Børn fra egnen besøger danske og tyske børneinstitutioner og er til daglig legekammerater.
Det er ikke tilfældigt, at vores nye skole i Holbøl fik navnet Græseegnens Friskole. Og vi er da også
meget stolte af, at skolen med en start på 42 elever nu kan markere de 100 elever.
Holbøl har i 2010/11 udarbejdet en status og udviklingsplan (se bagerste afsnit), som henviser til
den proces der har ført til disse resultater.
Engelsk og tysk fra 1. klasse af! Sådan.
Holbøl Dilettanter

og andre tanter
Andre forestillinger ”Farlig Fødselsdag” og ”Fremmede kommer til byen”
Den årlige dilettant er til stor morskab for både unge og gamle, med lokale skuespillere.

Der sker mange ting på et år, altid er det ILDSJÆLE der garanterer for successen!
Sankt Hans bål med kvalificerede talere, kaffe og kage samt
ringriderpølser og en enkelt øl.
Tennisturnering på egne baner i Holbøl.
Foredrag ”Kirken under besættelsen” v. Hanne Christensen
Gymnastikopvisning HFIF for fuld udblæsning.
Sangaftener med dem der har stemme.
Skat turneringer med stor alvor.
Flere og velbesøgte ungdomsballer.
Holbøl har fået sin egen vin.
Vinaften og Healing er bare nogle af de arrangementer der kører i
løbet af året.
Krolfmesterskaber landsbyerne imellem. (10 sidste gang)
Julebasar med glögg og hvad der ellers hører til.
I kirken kunne ”All you need is love” begejstre publikummet.
Et kirkesamarbejde mellem Bov, Kollund og Holbøl gør det muligt,
at der med jævne mellemrum fordelt på stederne kommer de
fineste kulturelle oplevelser.
Veteranbiler m.m. kommer en gang årligt til stævne i Mekanisk
Museum lige udenfor Holbøl.
Teater på Friskolen ”En collage om dig, mig, os og dem”
Fastelavn og Sønderjysk Rumlepot.
Kulturdag med plante salg og loppemarked.
osv.
Og ren dag i byen har vi også. Der skal jo ryddes op efter al den
kultur. Men ”desværre” er der ikke så meget affald mere, vi
samler nemlig også metal-øldåser til skolen. 30.000-40.000 kr.
om året kan det blive til.
Vi prøver ikke at have et særligt motto i forhold til kultur og fremtiden. Vi kan ikke af egen kraft
forandre samfundet eller lave store projekter. Her bruger vi overlevelsesmetoden:
”Det er ikke den kloge, og heller ikke den stærke der overlever. Nej det er dem der kan tilpasse
sig.”
Så vi åbner for nyt uden at lukke for gode traditioner.

Vandkultur
For 8.000 år siden opstod der i istiden i Nordskandinavien store gletsjere. Deres krystalklare
smeltevand baner sig stadigvæk vej til vores
område. Vandet er usædvanligt godt og benyttes
også af Flensborgs store bryggeri. Bommerlundkilden har forsynet Hærvejens rejsende med frisk
vand. I Holbøl har vi det i vandhanerne.
Der var da lige en grund mere til at flytte til Holbøl!
Spise- og festkultur på Holbøl Landbohjem

Kultur kan ikke trives uden at folk ved hvornår
det sker. Holbøl og Omegns Borgerforening
har nok fundet den bedste løsning til, at alle
kan være med, nemlig ”Lokal Nyt”.
Bladet uddeles i Holbøl og nabobyerne hver
14. dag. Udbringningen tager ca. 10-12 timer
pr. udgave.
Alt frivilligt.
Bladet sidder på ærespladsen på køleskabet
og roses ofte. Det er ligeledes her at
kontakterne til nye medborgere lykkes.
Naturligvis er de sociale medier også vigtige.

Vores forsamlingshus, som er privat drevet,
men på fineste måde bidrager til en folkelig
kultur, samler hver torsdag mange mennesker
fra nær og fjern til ”bix og bajer”.

7. Udstråling og indtryk på omgivelserne – vores image
Efterhånden som Holbøl og Omegn, efter kommunesammenlægningen, har fundet sig selv igen,
er der sket mange positive ting. Alene det at få en positiv stemning udløser utroligt mange
kræfter. Kræfterne udnyttes i reglen bedst, når man selv får lov og evt. støttes. Derfor bruger vi
ikke belærende hjælp udefra, efterfølgende resultater understreger denne påstand.
Omgivelser
Og så er der en ualmindelig beliggenhed, som sætter gang i fantasien, og ønsker om at realisere
drømmen. Vi ønsker ikke at styre begivenhederne, men vi animerer gerne med måske gode
emner.
Image
Efterhånden som dette afsnit blev til, så kan svaret kun være: En stærk historie, en ualmindelig
smuk natur og nærhed til sten, som til dels kommer fra nære grusgrave og lokal ”sten-ekspertise”.
Udstråling
Da Holbøl, lige som andre landsbyer, ikke er bygget op efter en masterplan, men efter betingelser
som var tidsånd, så ligger guldet lidt spredt, men der er masser af det. Det er lige som at samle
flotte sten, der er mange af dem, men de ligger ikke sammen. Det sidste kunne godt være med på
Holbøls visitkort. (se efterfølgende)
Holbøl ligger rigtig godt i naturen.

Efterfølgende beskrivelser skal ses ud fra Holbøls ”Status og Udviklingsplan 2020”. Mange af
beskrivelserne skal derfor også vurderes ud fra udviklingsplanen.

Det er ”stensikkert” og ”naturligt” at Holbøl og Omegn udvikler sig i disse retninger.

Her vises Holbøl fra sydsiden ved Havremarken, et nyere harmonisk kvarter med 64 parcelhuse. Til højre er der en uberørt
gravhøj, som skal lede efterfølgende beskrivelser fra datid og til nutid.

Holbøls historiske fundament, Kirken
blev sat på sten i ca. 1200 tallet

I 2012 rejste lokale historiske foreninger denne mindesten for Margarethe
den Første på 500 års dødsdagen i Holbøl Sogn, Munkemølle.

Holbøl Sogn har tydelige dokumentationer, der fortæller om mørke tider, hvor både danskere, englændere og tyskere
måtte lade livet. Disse minder forpligter til at satse på ”med-hinanden” i stedet for ”mod- hinanden”, også for en lille
landsby!

Men vi kan også det med freden!

Vi er meget stolte af, At Einar Holbøll, julemærkets
fader, er beslægtet med vores egn. Det er et godt
udgangspunkt til at modarbejde ufred med fredsduen.

Holbøl Brandværn er en ildsjælegruppe af
en særlig støbning.
Dem kan vi altid regne med hvis der er
brand eller tilsvarende ulykker.
27 ildsjæle for fællesskabet. Det er specielt
Sønderjysk, ligesom ringrider-pølser, og ud
over Bov Brandværn det eneste lokale
brandværn der er tilbage i det sydlige
Aabenraa Kommune.

Før Parkeringsparken fik sit navn, var forslaget faktisk, at
det skulle hede Tingpladsen. Denne stensætning med det
rette træ i midten er en kopi af gamle tiders tingplads.

Holbøl Landbohjem
Med stolthed kan vi her
præsentere et professionelt
folkeligt kulturelt fest- og
spisested.
Det kender og bruger man ikke
kun i Sønderjylland, også
Flensborg har glæde af stedet.

Forår 2014. Sydjyllands første
begravelsesplads for dyr åbnet i
Holbøl.
Det er et tegn på, at vi godt vil prøve
nyt.
I det hele taget nyder vi meget godt
af, at vi har Stenhugger Peter Ehlert
til at fremme vores
stendokumentationer.

Bondegårdskulturen med at have en navnesten ved indkørslen er lige så stille blevet en del af Holbøls
bykultur. Og det godt blandet med dansk, sønderjysk og tysk sprog.

Det ser jo godt ud.

Efterhånden er der mange steder, hvor fantasien har frit spil. (Disse billeder er taget med tilladelse
eller fra gaden).
Renovering og udbygning af huse
Kongenshøj og Hokkerupvej er en forbindelsesvej mellem Aabenraavej og Hokkerup. Her ligger der
20 ejendomme, det er typisk et område som ofte opleves som gennemkørselsvej af den trælse art.
Sådan er det ikke her, i de sidste par år er 50 % af ejendommene blevet renoveret og syv har fået
nye tagsten. Se billederne.

Man kan ikke få området til at se harmonisk ud. Og enkelte mangler økonomien, men dem er vi jo
også glade for. Før nævnte gælder hele den ældre boligmasse.
Vi synes det er godt og ønsker ikke at optræde som smagsdommere. Der har været tanker om at
fremhæve flotte initiativer, men i den sidste ende ville økonomien bestemme og det bliver ikke
her.

Den måde som Holbøl og Omegns Borgerforeningen brugt kræfter på er, at opbygge en kreds af
hjælpere til at realisere projekter. Typisk som ved Holbøl Parkeringspark.

Et af fællesprojekterne: Mange sten, 1000 planter og ca. 30 frivillige i 2-3 måneder.
Resultat: Holbøls midtpunkt! Med et meget vellidt Holbøl Landbohjem, fest- og spisested.
Her siges der velkommen til mange gæster, i busser og private biler! De synes godt om Holbøl!
Og ”eksemplet Parkeringspark” udløste (måske) renoveringer lige i dets omgivelse.
Der er enkelte steder, som vi nok gerne ville gøre noget ved. Men respekten for de mennesker
der synes, at det er godt nok, vægter højest! Det drejer sig ikke kun om huse, en god stemning i
byen er af største værdi. (Selve bybeskrivelser: Se AFSNIT 1 ”INDBLIK OG UDSYN” side 4 – 6)
Salg af huse
Salget af ejendomme er også en god indikator for byens image. Selv om boligmarkedet i disse
tider er meget trængt, og bankerne ikke er særlig lånevillige, så er der alligevel en løbende
udskiftning af husejere.
I Holbøl har der i de seneste år næsten konstant været 6-8 huse til salg, det vigtigste er dog, at det
ikke er de samme.
Kunst til byen
Borgerforeningen (Lokalrådet) havde arrangeret et møde med Kunstudvalget fra Aabenraa og
interesserede fra byen. Meget blev nævnt, men det strandede altid ved økonomien, og at vi i den
sidste ende ingen indflydelse har på hvad der kommer. Hvor skal pengene komme fra?
Alligevel har denne proces været med til, at lokale ildsjæle har gjort byen smukkere.
Som tema har vi så valgt naturen

Vores udviklingsplan samt nye ikke planlagte aktiviteter lever
af frivillighed. Det vil man også kunne se på resultaterne.
For vi har ikke kun en plan, meget af det er allerede realiseret.
Og nyt kommer til hele tiden.
Lige nu vil man have (juli 2014) en stork til byen:
En kompetent bestyrelse har fundet sammen, nogle af
områdets bedst kvalificerede er med (ikke Tordenskjolds
Soldater)!
Vores friskole startede for 3 år siden med 42 elever. Efter
sommerferien er der 100.
Hvad kan det ikke blive til med en stork?

Natur og Mountainbike
Et godt forhold til vores nabo ”Naturstyrelsen” har givet fine resultater:
En ny ”Grænseegnens Mountainbike Klub” har fået lov til at opbygge en tilsvarende rute i skoven.
Man er i fuld gang med at etablere den. Medlemmerne kommer fra Holbøl og en del andre steder
udenom, også fra Flensborg.
Banen åbnes her i efteråret 2014.
Naturskole nær Holbøl
Naturstyrelsen driver en naturskole i Kelstrup Skov lige uden for Holbøl. Skolen har også en positiv
påvirkning for Holbøl, vi supplerer fint hinanden.
Natur til alle
Holbøl og andre omliggende landsbyer har fået tilbud om at bruge et naturområde på mange
fodboldbaners størrelse til? Borgere blev inviteret. Hvad kan vi finde på?

Dette er Holbøl og Omegns Borgerforenings bidrag til et PR arrangement (juni 2014). Det var
samarbejde forskellige nabolandsbyer imellem, og med naturstyrelsen.

Og så er Holbøl
et naturligt
stoppested på
Margueritruten.

Udstråling og indtryk på omgivelsen-vores image
De andre afsnit indeholder flere oplysninger til dette tema.

Det er vores image!

8. Imødekommenhed og tryghed
Lige nogle bemærkninger fra skribenten af dette afsnit!
Imødekommenhed, emnet er meget følsomt, som Sydslesviger med dansk statsborgerskab mødte
jeg efter 25 år på Djursland følgende sætning: ”Hej Volker, nåh rejser i sydpå igen? Det er da fint
for jer, man kan jo høre på jer, i hører jo ikke til her! (en udbredt holdning)
Hvad så med Holbøl og Omegn!
I betragtning af, at vi bor i en Grænseegn med helt andre traditioner, så ville før nævnte forseelse
ikke ske hos os.
Borgerforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer, kun 2 er med gamle bånd til Holbøl, resten
kommer overalt fra og formanden kommer fra Nordtyskland.
Imødekommenhed
Et grænseoverskridende samarbejde føles naturligt for folk i området.
Vi har på et tidligere tidspunkt udtænkt en velkomstprocedure, som havde nogle elementer, hvor
Lokal Brugsen og andre erhverv gav nogle gaver. Det var vi ikke gode til at administrere. Her
kommer der også et andet problem, foreningen dækker hele Holbøl Sogns interesser, der hvor der
ikke er andre der dækker området. Vi har fire mindre landsbyer i denne forbindelse, som vi ikke vil
tage egne initiativer fra. Vi kan ikke blive ved med at få de få virksomheder vi har, til at bekoste
alle initiativer.
Medlemskort: For at finansiere Borgerforeningens aktiviteter solgte vi medlemskort, og fik derved
personlig kontakt til ”nye”. Det var også godt, men ikke godt nok. Det nyttede ikke noget at have
kontakt til nye borgere én gang om året.
Lokal Nyt (hver 14. dag) blev født i januar 2013: Vi kommer ud med lokale meldinger med 14
dages mellemrum. Alle der ønsker det kan få nyheder med i bladet. Der foregår mange gode
kontakter ved udbringningen af bladet.
Nu behøver vi ikke at tage hensyn til vores nabolandsbyer hvad kontakterne til nye borgere angår.
Bladet er accepteret og bliver også brugt af dem selv.
Derved har vi kontakt til de nye hele tiden.
Ikke at forglemme hjemmesiden og de øvrige sociale medier. (se afsnit 6 Image)

Tryghed: Holbøl borgerne er meget fokuserede på at hjælpe naboen. Huspasning i ferie etc. er
normalitet. Der findes endda en ”Indbruds SMS kæde” (regler er gennemgået med politiet).
Ambulancen kommer fra Flensborg (10 min.) med dansk-/tysktalende kvalificeret personale.
En tilsvarende helikopter er klar når det gælder. 3 sygehuse med en afstand på kun 10, 20 og 30
km ligger i nærheden. Og så har vi et eget effektivt brandværn midt i byen.
En hjertestarter er anbragt i Holbøl Landbohjems hovedindgang, som altid er åben.
Holbøl råder over institutioner, så som dagpleje, børnehave og skole, som på grund af besparelser
ikke sådan lige kan lukkes. Byen har ikke den store gennemgående trafik.
I Holbøl er det i de sidste år lykkes at etablere ”moderne” sportsaktiviteter som, fitness center og
mountainbikeklub med egen bane.
Før var strømmen af de yngre væk fra Holbøl, vi har til dels vendt retningen. Vi er selvfølgelig også
meget interesserede i at kunne tilbyde berigende aktiviteter i vores nærområder.
Byens sommerfest tiltrækker lagt flere gæster end bare for 5 år siden - 50 % stigning.
Kommunen tilbyder i øvrigt informationsrundture for nye medborgere.
Der er imødekommenhed på alle tangenter, og ikke kunstigt.
Imødekommenhed over
for vores mindre
nabobyer
Borgerforeningen har
lige
anskaffet et selskabstelt,
som vi frit udlåner til
vore foreninger og vores
nabolansbyer ved behov.
(Dog ikke privat).
Jo, vores snedker og sønnen Jan forlader efter
at have boet i Holbøl i knap 20 år stedet, for at
komme hjem til Schweiz igen.
Byen takkede de to med en meget personlig
billedkollage, nu kan de da ikke være i tvivl
om, hvor de også hører hjemme.

9. Vision – hvad er vores drøm (se også punkt 6 og 7)
Holbøl skal til enhver tid være levedygtigt og attraktivt for de ”rette” (dem der ønsker det
overskuelige, medgestaltende lille kvalitets samfund).
Levedygtig betyder, at der altid findes de rette svar på samfundets udvikling. Det betyder også stor
fleksibilitet hvad angår foreningskonstellationer.
Fundamentalt betyder det, som det altid har gjort, at have den rette balance i forhold til områdets
aldersfordeling og generelle udvikling.
Pt. er det svært at lave langsigtede og bindende planer for landsbysamfundene. Politikken giver
ikke den ro som er nødvendig. Det gør det ikke nemmere at udvikle bæredygtige visioner - og
alligevel?
Holbøl og Omegn skal vokse sig ”tilpas større”, det kan også siges anderledes. Holbøl og Omegn
skal til enhver tid kunne have et børneantal der gør, at familierne føler, at deres børn, når de går i
skolen, er ”hjemme”. Det er nok, at familien ellers er på arbejdsmarkedet anden steds.
Det betyder på sigt måske 20 % flere tilflyttere. Fleksibiliteten er så også det elementære grundlag
for en sund og levedygtig landsbybalance.
Visioner er jo på en måde en drøm. Og så tror vi alligevel på, at vores model er ret reel.
Udviklingen i Jylland vil efter alle prognoser mest finde sted ved motorvejen. Motorvejen vil til
enhver tid være områdets dynamo, lige som Hærvejen var i gammel tid. Holbøl vil altid være en
alternativ medspiller på det større plan. Vi bor kun 5 km fra motorvejen.
Så længe vi har den nødvendige åbenhed vil der også være plads til alle. Der skal være plads til det
individuelle - ligesom til tryghedskulturer. Vi koncentrerer os omkring det vi er gode til. Vi griber
sagen an ved behov og når der er nogen der brænder for sagen, så er vi altid vindere. Men vi vil til
enhver tid også være lidt rebelske, vi vil gerne være fri for overdrevet meget formynderi. Det er en
tradition at vi ikke afgiver retten til at have egne forestillinger, og så kæmpe for dem.
Hvem har de største chancer for at overleve?
Ikke den stærke! Heller ikke den kloge! Det er den der kan tilpasse sig, og det kan vi!
Holbøl skal til en hver tid være levedygtig og attraktiv for de ”rette” (dem der ønsker det).
Med vores model vil vi gerne bidrage til et selvtænkende, ansvarsbevidst og romantisk
Danmark.

10. Lokal udviklingsplan

(i anvendelse siden 2011)

Vi er optimistiske! Vi har en udviklingsplan! Vi har gode erfaringer!
Vi har ønsker og mange ting er gennemført. Virker det ene ikke, så må vi anvende andre
metoder. Vores ønsker er kendte på rådhuset!
Efterfølgende blev Udviklingsplanen afleveret til politikerne i 2011. Den var vel i orden. Vi
blev årets Landsby i Aabenraa Kommune.
Holbøls repræsentanter har i forbindelse med strukturreformen og landdistrikts nyere udvikling
altid været med i forreste linje. Vi er godt påklædt!
Aabenraa Kommune har formuleret en Landdistriktspolitik, der ved omsætning vil kunne gavne
vores planer. Se Aabenraa Landdistriktspolitik fra 2013 på hjemmesiden.

Er vores planer realistiske?
Som det fremgår af aktuelle analyser for de næste 30 år, så vil landets største vækstområde være
langs den jyske motorvej.
Holbøls vurdering af disse forventninger ligger klart på vindersiden. Vores område er og vil være et
boligalternativ i forhold til centrene.
Som grænseegnsområde er vi i forvejen privilegerede. Fra at være en del af ”udkants Danmark” er
vi i dag en del af ”Europa i udvikling”. Der er mange faktorer som vil gavne området, og nogen af
dem vil direkte have indvirkning på vores område. Her er det vores opgave at være åbne og vise
fleksibilitet. Det lyder som noget stort, men det betyder bare at tilpasse sig på vores lille niveau.
Jyllands-Posten den 28.07.2014: ”Danmark er EUs største vinder”, så er Holbøl det også!

Holbøl og Omegn er særdeles velegnet til at give plads til mennesker, der uden stor økonomi kan
leve et individuelt liv. Måske er det ikke noget særligt, men det bliver det i forhold til al den
centralisering, som vi ikke bliver en del af, men vi bor heller ikke langt derfra.
Vores lille velfungerende landsby og omliggende natur vil være værdierne, vil vi værne om.
Vi vil udnytte og bruge de allerede eksisterende natur-områder. Naturstyrelsen har specielt i den
sidste tid (2013-14) tilbudt naturanvendelser, som vore foreninger er inviteret til at bruge til
”passende” aktiviteter.
Der vil være nogle ting der lykkes, og andre der glipper. Men den der ikke vover, vinder ikke.
Se medsendte udviklingsplan.
Den skal række i mindst 20-30 år men tilpasninger vil blive nødvendige. Er husstandsomdelt.
Holbøl og Omegns Borgerforenings kompetencer.
I året 2004-5 stod det klart for os i Holbøl, at en kommende kommunesammenlægning ville være farlig for
en rimelig eksistens for vores lokalsamfund. På det tidspunkt gennemgik borgerforeningen en tilpasning af
dets fremtidige opgaver.
Dette skete ved, at der blev sammensat et udvalg fra de forskellige foreninger fra området, for at se på og
definere fremtidens opgaver for borgerforeningen.
Resultatet blev, at: ”borgerforeningen klarer de opgaver, som de andre foreninger ikke dækker”.
Med dette mandat har borgerforeningen siden arbejdet med de opgaver, som efterhånden pressede på. Vi
har endda på mange områder været den almene udvikling forud.
I storkommunen Aabenraa var vi de første der havde et lokalråd. I Holbøl kunne vi meget tidligt se, at vi
som den lille landsby ville komme i klemme. Det førte til, at vi tog initiativet til at danne et Landsbyråd for
Aabenraa kommune. Foreningen voksede fra de i starten 9-10 landsbyer til godt tyve.
Denne organisation har desværre aldrig fået kommunens velvilje. Da vi naturligvis ikke altid var i
overensstemmelse med politikerne og administrationen, som på det tidspunkt ikke havde en landdistrikts
politik. Til sidst blev Aabenraa Landsbyråd serviceret af fritidsudvalget. Denne lille indflydelse førte til at
interessen var dalende.
Efterhånden er der så kommet nye toner fra politikerne. Et nyt landsbyråd blev dannet og ligger nu under
kommuneudvalget ”vækst og udvikling”.
Som initiativtager for det første kommunale Landsbyråd og med de erfaringer vi har, er vi i dag
repræsenteret i det nye Aabenraa Landsbyråd.

Holbøl udviklingsplan er næste del af dette afsnit.

Efter gennemgang af Holbøl udviklingsplan en
opdateret statusoversigt.
Aktivitetsfremme

Almene boliger
Billard m.m.
Brandværn

Brugsen

Bus forbindelser

Bus læskur
Byggegrunde

Børnehaven Svalen

Cykelstier

Det er Borgerforeningens fornemste opgave at støtte aktiviteter i Holbøl
og hos vores nære nabolandsbyer, uden at det skal koste penge. Derfor
blev der anskaffet et større ”party telt”, som udlånes ved tilsvarende
aktiviteter. Kommunen gav via en landdistriktspulje støtte til projektet.
Status: Det virker efter hensigten.
Er nødvendige for at nå 20 % tilvækst til byen
Den proces er der ikke planer om lige nu. Status: Venter
Status: Siden ønsket blev nævnt, har der ikke været personer der vil tage
initiativet.
Det frivillige brandværn er under pres. Brandværnene styres i dag af
beredskabsstyrelsen, og de skal spare. Så frivillighed er der ikke plads til i
deres system.
Status: Landsbyer lever af ildsjæle, så det vil vi ikke finde os i.
Brugsen var i stor fare for at blive lukket. Grænseindkøb og truslen om, at
Holbøl nok ville blive lukket i forbindelse med skolenedlæggelsen og
andet var baggrunden for problemet.
Status: Grænseegnes Friskole, Holbøl Lokalnyt, lukningen af en forretning
andet steds i nærområdet, samt butiksrenovering og andre positive tiltag
har vendt kurven. Status: 18 % omsætningsstigning taler sit eget sprog.
Brugsen fik en udmærkelse som vækstbutik 2013 i Sønderjylland.
Brugsen giver Holbøl egnen særlig styrke.
Offentlige besparelser er en konstant trussel for Holbøl. Her skal vi være
på mærkerne. Der bruges ofte henvisninger, at de mindre samfund skal
arbejde sammen om både det ene og det andet. Men uden busser har
man ingen nabo. (Kommunen er informeret)
Status: Bussen er der endnu.
Dem er der ikke kommet nogen af.
Status: Kommunen er informeret.
Holbøl vil gerne have alternative (større) byggegrunde til landdistrikts
tilpassede priser, og ikke by priser. Status: Vi har nogle byggegrunde (ikke
ønskede størrelser) til by priser og en finasieringsverden uden ambitioner
i landdistriktet. (Kommunen er informeret)
Børnesituationen har ændret sig til det positive. Desværre blev den
offentligt støttede småbørnsordning via hjemmepasning stoppet.
Nogle enkelte private fortsatte og børnehaven Svalen tog sig af de andre
børn. Med andre ord, så blev børnehaven styrket og danner i tæt
samarbejde med friskolen en stabil basis for børnefamilierne.
Status: Børnehaven giver Holbøl egnen styrke.
Kommunen køre lige nu en kampagne omkring et cykelstinet i
kommunen. Det er godt. Status: Holbøl har budt på egne forslag.

Dagpleje
Erhverv

Faldefærdige huse

Fibernet

Fritidsordning
Grønne områder

Kirken

Landbohjemmet

Parkering-park ved
Landbohjemmet
Legepladser
PR og skiltning

Motionscenter

Dagplejen blev reduceret. Privat pasning er der kun en lille del tilbage af.
Status: Via børnehaven har vi da holdt børnene i byen.
Emnet erhverv er ikke så nemt at håndtere. Selv om vi har ønske om at
være med, så er det ikke på kommunens ønskeseddel.
Det orienterer bankerne sig jo også efter.
Alligevel er det lykkedes at der er initiativer, der har givet mere erhverv
til området.
Status: Det giver mod til mere, som også gavner Holbøl.
Dem har Holbøl også nogle af, 3-5 stykker? Det kommer an på hvordan
man ser på det. Det er ikke nemt at gøre noget ved, så længe ejerne ikke
selv vil være med. Og vi vil ikke genere nogen! Holbøl er i øvrigt ret pæn
og kan klare denne udfordring.
Status: Kommunen har fjernet 4 ejendomme, det gik fint.
Pga. initiativet fra Holbøl Borgerforening kunne vi overbevise SE-fiber om
at Holbøl var moden til fremdrift.
Status: Vi var nogen af de første der kom på fibernettet.
Fritidsordningen er i bedste hænder via Grænseegnens Friskole.
Status: Fungerer
Status: Som nabo af Kelstrup Plantage har vi i mellemtiden fået tilbudt
områder til fri afbenyttelse.
Status: En ny opstartet mountainbike klub har fået lov til at etablere
tilsvarende baner i skoven. Starter i oktober 2014.
Status: Der går ikke mange dage, så kan vi modtage et storkepar i Holbøl.
Ud over det normale kirkeprogram, så er kirken initiativtager for mange
kulturelle og fællesskabssammenbindende arrangementer.
Status: Fællesskabet bindes sammen.
Landbohjemmet kan sammenlignes med kirkens aktiviteter bare på et
andet meget værdifuldt plan.
Status: Fællesskabet bindes sammen og PR værdien kan ikke overses.
Parkeringsparken er gennemført med en del ildsjæle og er derved også
noget alle kan være ret stolte af.
Status: Parkeringsparken er, ved siden af Brugsen, samlingssted i Holbøl.
Legepladser er der egentlig nok af, to plus en hoppepude på Stadion.
Status: OK
PR og skiltning kan aldrig blive godt nok, og alligevel har vi fundet en
stærk løsning.
Status: Lokal Nyt binder samfundet sammen samt en infoskærm i
Brugsen.
Et moderne fitnesscenter blev det til.
Status: Fra at de unge gik væk fra byen, så er strømmen blevet vendt.
Og sundhed bliver vægtet højere.

Multiboldbane ude

Multi-/kulturhal

Parkering lastbiler
Skole og lokalcenter

Ungdomsklub

Veje

Velkomstpakke

Ældre boliger

Er forsøgt at skabe interesse for hos kommunen. Dog ikke helhjertet, idet
en multihal ville være at foretrække.
Status: Droppet foreløbig
Multi-/Kulturhal er en af de vigtigste opgaver der skal løses. Vi har ingen
virkelig hal, der opfylder bare et nogenlunde behov i forhold til et
moderne samfund. Her skal der ske noget for at bakke op i forhold til
Holbøls udvikling.
Status: Der er mange der vil tage fat. Vi tænker, men hallen kommer!
Der er sat initiativer i gang med at samle penge ind.
Status: Der er ikke sket noget. (Kommunen er informeret)
Skolen er efterhånden blevet meget mere end vi i vildeste fantasi havde
drømt om. Skolens lokaler er man meget velvillig til at udlåne. Der
mangler en hal.
Status: Grænseegnens Friskole er krumtappen for Holbøls fremtid.
Et ordentligt sted til de unge mangler. Der har også været forsøg på at
skabe noget eller bygge om. Her dræber de offentlige krav initiativer, da
der ikke er nogen der kan betale det.
Ungdommen har et ”bål-hus” på Holbøl stadion.
Man var tilfreds med bare at få lagt strøm dertil. De unge gravede selv og
en elektriker klarede resten.
Status: Resultatet er nok ikke det store, men det er en glæde at se de
unge selv at tage initiativ.
Specielt Møllevej trænger til en omgang trafiktilpasning.
Kommunen har været opfordret til at gøre noget i mange år. Der kommer
ingen svar.
Status: Det er kommunens dårligste visitkort i Holbøl.
Velkomstpakken er droppet pga. at vi ikke vil belaste de få erhverv vi
har.
Status: Holbøl Lokal Nyt virker mindst lige så godt, idet nye borgere ikke
forpligter sig til noget og alligevel fra starten har alle tilbuddene.
Status: Der er nogle lejligheder tomme og der er ikke lige en tilgang
udefra.
Status: Behovet er dækket.

Efterhånden er der mange ildsjæle i gang. Tager vi bare 27 brandmænd, forældre i skole og
børnehave (rengøring og arbejdsdage) måske 30-40 personer). Foreningerne måske 80-100
personer. Nye tiltag fremover startes kun i tilfælde af, at der er nok der brænder for sagen. Vi
må ikke slide frivilligheden ned.

