
Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede 
haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står 
meget godt for det arbejde der foregår på mange forskellige måder 
her i Ryslinge.

Der har været gang i mange ting her i byen gennem året, og det 
tegner godt for fremtiden.
Lokalrådet har fået en ny hjemmeside, som jeg håber I har været 
inde og se, den er blevet rigtig flot og brugervenlig, så en stor tak til
Karl for arbejdet.

Gennem året har vi arbejdet med Ryslinge Udviklingsselskab aps, 
som der er stiftende generalforsamling til 29 januar I 
Ryslingehallens cafeteria kl. 19.00. Kom og hør om ideerne til at få 
skabt noget kapital som der kan arbejdes med, således at vi kan 
forskønne og udvikle vores by, som vi alle gerne vil gøre endnu 
mere attraktiv.
Det er meningen selskabet skal i samarbejde med fonde og 
kommunen skal kunne mobiliserer den kapital der skal bruges til de 
udvalgte ting, det er jo sådan, at har du noget kapital fra byen til at 
starte med, er der større villighed fra kommune og fonde.    

Lysavisen er et stort aktiv for synliggørelse af aktiviteter her i byen, 
og den hænger  rigtig mange steder. Den har fået sin egen økonomi
og med Per Hanfgarn og Poul Hadberg Nielsen som tovholder og 
udviklere, er den i sikre hænder.



Igen i år var der affaldsindsamling sammen med Danmarks 
naturfredningsforening, og der blev samlet mange sække sammen, 
det er utroligt at vores kultur er blevet således, at vi smider så 
meget på gader og stræder, vi håber at disse indsamlinger er med 
til at ændre dette på sigt. Derfor er  indsamling igen i år den 17 
april, hvor vi håber mange af jer har lyst til at give en hånd med, så 
vores by kan se godt ud. Der annonceres med det senere.

Hjertestarterne  har vi fået afprøvet i år, det var en lidt pebret, idet 
det kostede 6800 kr., dette er hvert andet år, og kan kun udføres af 
selskabet. Lokalrådet har vedtaget  at sende hjertestarterne ind til 
firmaet næste gang til eftersyn, derved sparrer vi 1000 kr. pr. stk., 
og vi sender kun en af gangen. Så er det godt at vi har 6 andre 
hjertestartere her i byen, til at supplerer. 

Rysligedagen blev igen i år afviklet i flot vejr, med masser af 
aktiviteter på kryds og tværs, foreningerne er godt repræsenteret 
og gør en god figur denne dag, hvor vi godt kunne tænke os at der 
kom lidt flere hr. og fru Rysling,  efter hånden må det være blevet 
så kendt, at det hjælper på besøgstallet. 

Året Rysling blev i år Leo Nicolejsen som fik sin flise på 
Hestehavevej, det var en flot dag til det, og endnu engang tillykke 
til Leo. Dernæst var der grundlovsmøde på høj og efterskolen, hvor 
der var et stort fremmøde 450 mennesker incl. eleverne, til 
aktiviteterne i anledning af  100 året for kvindernes stemmeret, og 
Carl Nielsens 150 års fødselsdag, alt i alt en fantastisk dag, og tak 
til alle der var med til at gøre dagen så festlig.

I år vil vi præsenterer et nyt koncept til Årets Rysling.
Bestyrelsen har besluttet at flytte flisenedlæggelsen op i anlægget, 
og fliser og navneplader bliver i mindre størrelser. Det hele bliver  
meget synligt med en skulptur af Højager Nakke, en meget berømt 



tyr som er født i Ryslinge, og kommer til at stå ved årets Rysling og 
holde vagt, og selvfølgelig i næsten naturlig størelse.
baggrunden for flytningen er at det var en meget omkostningstungt
med fliserne på Hestehavevej, og det var/er meget 
personafhængig. 

 

Julemarkedet på Ryslinge Friskole som er en aktivitet mellem de to 
skoler blev også i år afviklet den 21. november med mange 
aktiviteter. Der er ingen tvivl om at der er stor konkurrence i  
november, december måned med julemarkeder omkring os, og nu 
udvider Egeskov til 3 weekender. 

En af lokalrådet målsætninger for året, var at få de unge inddraget. 
Dette lykkedes med 2 ting. Den ene med de unge 14 til 17 årringe, 
der gik aktivt  i arbejdet, og det lykkedes dem at lave en fest med 
små 300 deltagere den 12 december, flot klaret.

Ligeledes er der blevet en SFO 3 kalder vi den, det er SFO 2 fra de 2
skoler der en tirsdag i hver måned samles i hallen til mange 
forskellige aktiviteter, her har mange bidraget fra forældre, 
idrætsforeninger, skoler  og  SFO  til at det kunne lykkedes, det hele
startede den 26 januar. Tak til alle for en god indsats, for at få det til
at lykkedes.

På Ryslingedagen var lokalrådet ude med indbydelser til ”Giv en 
Hånd”, som består i, at man melder sig til noget frivilligt arbejde, og
det er der faktisk mange der har gjort, på mange forskellige fronter. 
Der var plantedag i Skulpturparken med 25 deltagere . der var 
reparationshold til flagvognene med 6 deltagere, der er en der har 
meldt sig til at færdiggøre rækværket ved hallen, og så er der langt 
over 100 der har meldt sig i 8 arbejdsgrupper til modtagelse af 
flygtninge til indkvartering på Faber. Dette er flot, ja rigtig flot, og 
viser at vi fællesskab vil noget med Ryslinge og ikke mindst 



hinanden. Så tak til alle der har været med, og til jer der har lyst at 
være med, kan I gå ind på hjemmesiden og melde jer til en af de 
grupper der passer jer.

Det skal nævnes der er 5 flygtninge på Faber dags dato, som har 
fået en flot modtagelse af velkomstgruppen. De kom til møblerede 
værelser og fællesrum, der var lavet af indsamlingsgruppen.
Der er meget flot istandsat på Faber til vores nye borgere, det kan 
man godt være bekendt.

Dernæst har vi de eksisterende grupper der arbejder med 
fællesspisning der er ved at springe alle rammer, vi har Musikladen 
på Faber, idræt på tværs  der også har en kæmpe opbakning.

Det sidste fællesskab jeg vil nævne er, foreningshuset  Gråbjergvej 
6, hvor det blev til et kommunalt ejet og vedligeholdt hus, hvor 
husflidsforeninger, M.A.S., Kerramikværkstedet har til huse, med 
eget husråd.

Efter en alvorlig nedgang på Ryslinge Højskole, hvor skolen 
periodevis var lukket ned, kan vi nu følge en kombineret høj – og 
efterskole i vækst.

Senest har skolens bestyrelse besluttet, at udvide skolen med en 
fløj til ny spisesal og nyt køkken. En investering på 18 mio. kr. som 
AP Møller Fonden  støtter med 10 mill. Kr, atter en god brik i 
udviklingen af Ryslinge.

Der er lavet et kommunalt tilflyttermøde, hvor kommunen indbyder 
nye tilflyttere sammen med de lokalråd, der har fået nye tilflyttere. 
Her kan lokalrådet så præsenter Ryslinge på sin måde, og tilbyde en
lokal velkomstpakke fra vore forretninger, det sidste gøres dog ved 
en senere lejlighed. Der er lavet et lokalt velkomstbrev, der går ud 
sammen med kommunens brev inden tilflyttermødet.



Velkomstbrevet har vi fået oversat til arabisk, til vores nye tilflyttere
på Faber.

Lokalrådet er indgået i et Klyngesamarbejde med Gislev og 
Kværndrup lokalråd, her vil vi arbejde med at afdække alle vores 
foreninger og mødesteder, og der er kommet en 
borgerundersøgelse ud her i februar, hvor du kan bidrage med dit 
syn på din by/egn, det kunne være vi senere kunne finde nogle 
samarbejder på tværs mellem foreningerne og egnene. Det bliver 
spændende at se flere resultater, og I kan følge os på  
www.landetpaamidtfyn.dk
Borgerundersøgelsen slutter af med et borgermøde den 5 april i 
forsamlingshuset, så sæt lige kryds i kalenderen den dag efter 
fællesspisningen. 

Det spørgsmål, som vi har snakket med foreningerne om i aften, og 
også vil stille jer, er lokalrådet  sammensat så de repræsenterer 
hele området og alle foreningerne, det vil vi gerne hører din mening
om her i aften . Det er vigtigt at vi i fællesskab for sendt de rigtige 
signaler til kommunen i f.eks. når der er høringer eller besparelses 
på dagsordenen. Det er vigtigt at vi får snakket det igennem, 
således at når der bliver truffet beslutninger i kommunen, at vi så er
repræsenteret herfra på den rigtige måde.

Det kan gøres på flere måder, men det er vigtigt at vi får sat ord på,
og drøftet med hinanden.
Jeg skal hilse jer og sige at der kommer besparelser, der vil udfordre
os meget, de kommende år.

I har muligheden i aften, for at sætte holdet som du har lyst til, når 
vi kommer til valgene, idet der er 2 der holder op i bestyrelsen.

http://www.landetpaamidtfyn.dk/


Fremtiden byder på mange ting: Det bliver spændende at se Hvad 
Klyngesamarbejdet indebære, om det er noget for os

Vor Egn er et kommunalt projekt der lige er opstartet, som er titlen 
på De egnsprofiler som der arbejdes med. Her er vi sammen med 
Gislev, Kværndrup, Krarup-Espe, Heden-Vantinge-Gestelev og 
Ringe. Her mener jeg vi har en god målsætning med Årets Landsby 
2018, og alle de aktiviteter der er i byen.

Ryslinge Udviklingsselskab aps skal i gang, og til at virke.

Vores flygtninge skal indkvarteres og bydes velkommen, dernæst 
integreres i vores lokalsamfund, kan de få arbejde lokalt?. Glemmer 
vi nogle andre?.

 

Vi glæder os til at få de unge i nogle flere arbejdsgrupper, som 
f.eks. kunne være skaterbane, ungdoms værested, m.m. 

Der vil også til at ske mange ting i Skulpturparken, der vil være med
til at gøre Ryslinge synlig.

Der er nogle hel og halvfærdige byggegrunde, der gerne skulle 
gøres noget ved

Har I nogle ideer til ting der skal ske så kom med dem, og meld dig 
til at deltage.??.



Til slut en tusind tak til bestyrelsen for et godt samarbejde gennem 
året.

           


