i Ryslinge lokalråd 2019.
Årets absolutte højdepunkt var Ryslinges optakt til at blive Årets
landsby, det var en fantastisk oplevelse at havde besøg at
dommerkomiteen fra Landdistrikternes fællesråd. Landdistrikternes
fællesråd kom og gav morgenbord i vores hal til omkring 100
personer, dejligt at så mange mødte op selvom det var i slutningen
af ferien. Det var en god oplevelse at være rundt til
træffepunkterne som hver især gav et godt og værdigt billede af
Ryslinge, tak for det.
Vi fik ikke førstepladsen men kom lige efter, og bare det at havde
været nomineret var et skulderklap til Ryslinge. Det blev Fejø i
Lolland kommune der fik førstepladsen, så et tillykke til dem herfra.
Et andet stort projekt som en arbejdsgruppe i lokalrådet arbejder
med, nemlig Jacob og Olav, her er vi kommet så langt at den
egentlige tilladelse til stien og broen over Sallinge å mellem vore 2
skoler netop er kommet i hus, efter 1 helt år, så bedre sent end
aldrig, så nu mangler vi lidt godt vejr, så går entreprenøren i gang.
Det næste step i den grønne tråd er plads omkring
forsamlingshuset, hvor vi gerne ville havde lavet noget
parklignende således der kunne være rart at opholde sig i
sommerperioden, og hvor der var nogle aktivitetsmuligheder for
børn.
Arbejdsgruppen der sørger for fællesspisninger i forsamlingshuset,
har igen leveret nogle rigtig gode arrangementer, som vi alle nyder
godt af. En stor tak for jeres arbejde der altid bliver gjort med højt
humør, og mange deltagere til spisningerne.
I landet på Midtfyn arbejders der med at kæde alle vores stier
sammen, et arbejde som er vigtigt i en tid hvor motion er vigtig til
at imødegå vor tids livsstilsygdomme, så vi glæder os til at kæde
det sammen med Ringeegnen, således der blive sammenhæng til
den side også.
lokalt er der blevet lavet aftale om en trampesti mellem
Skulpturparken over Thomas Eggersens jord til Ryslinge
rensningsanlæg, der nu er yderligere en rundtur man kan tage,
dette er skabt sammen med Thomas Eggersen, Faaborg Midtfyn

kommune og lokalrådet. Dejligt når ting kan lykkedes på
fællesskabets vej.
Fynsland har sat en aktivitet i gang som Ryslinge nyder godt af, der
er lavet aftale med mange lodsejere omkring Ryslinge som lægger
jord til en stribe sommerblomster langs nogle veje og cykelstier. Der
er her tale om ca. 1 meter bred stribe i forårssåede marker. Dette
skulle være et syn for øjet, men også til glæde for både bier og
mennesker, der er 17 blomsterarter i den valgte blanding. Dette er
et samarbejde mellem lodsejere, Fynsland og kommunen.
Der har været holdt 2 åbne lokalrådsmøder gennem året, hvor der
på det ene blev arbejdet i nogle grupper der skulle give ideer til at
supplerer den grønne tråd og binde det mere sammen med
Skulpturparken. Det andet møde gennemgik vi handleplanen for
Ryslinge som vi justerer hvert år. I år må vi på den igen med
fortovet og lys langs Ellehavevej, det er stadigt et stort ønske fra
mange borgere og lokalrådet at vi får den etableret.
Der blev holdt træffemøde mellem borgere og FMKs Kultur og
Landdistriktsudvalg i kantinen på Faber. Tak til Flemming for at tage
imod os denne aften.
træffemødet gik meget på trafiksikkerhed langs med Hesselhavevej,
når børn skal til og fra skole, hvor forældre og skolebusser skal
mødes på den smalle vej, dette er ikke særlig hensigtsmæssigt.
Ligeledes gik snakken på handlekataloget hvor ønsker i forhold til
det blev drøftet. Det er her muligheden er for at komme tæt på vore
politikere, som er modtagelige for alle former for input, og tager det
med hjem til de respektive udvalg, siger de, her kniber det lidt med
en egentlig tilbagemelding om hvad der gøres ved tingene.
Borgerbudgettet var der tre ansøgninger fra Ryslinge til i år, og
ingen fik penge af puljen på de 55.000 kr. som var i Landet på
Midtfyn, måske skulle vi være bedre til at koncentrer os om et
enkelt projekt fra Ryslinge, for at få det stemt hjem. I år gik
afstemningen elektronisk og stemmeprocenten var ikke meget over
10%, så vi må også være bedre til at få borgerbudgettet bredt ud til
alles kendskab. Det er lige så meget den demokratiske proces der
er vigtig, som det med pengene. Kan vi blive bedre til at få
hinanden med??.

Grundlovsmødet med årets Rysling blev igen i år et stort godt
arrangement med god hjælp fra Ryslinge Høj og Efterskole, så
herfra en stor tak for at få dagen så flot markeret. Det var Jacob
Mark fra SF der var første taler, Mark er tidligere elev på højskolen.
Derefter talte borgmester Hans Stavnsager, og til sidst var det elv
på Højskolen Ditte Pedersen der talte.
Årets Rysling blev Kim Skovby Klint som med sit gode humør og
utrættelige arbejde i boldklubben, gør Ryslinge til et mekka for børn
og unge, og Kim havde også stået for en årskalender med billeder
af lokale kunstnere, overskuddet fra kalenderen lod Kim gå til
aktiviteter for børn, her påtænker lokalrådet en skaterbane i
forbindelse med den grønne tråd. En stor tak for pengene til Kim.
Sfo 3 som er i hallen, og hvor børnene en gang om måneden
kommer fra begge skoler og er sammen i hallen til fælles aktiviteter
og kage eller boller. Dette er stadig en succes så børnene får
kendskab til de forskellige idrætsgrene, og på den sjove måde for et
blik for sporten, og på den måde lyst til at være med i
foreningslivet. Dette kan lokalrådet ikke lade være af, at bryste sig
over at havde fået sat i gang.
Ryslingedagen blev i år afholdt inde i hallen, her havde lokalrådet
en stand lige midt i hallen, dette kunne ikke være bedre, vores
amerikanske lotteri gik som varm brød, og var hurtigt udsolgt. På
standen havde vi en spørgeundersøgelse om lokalrådets arbejde, og
128 var inde og give deres bud på kommende arbejde, det var
også en god mulighed for os at komme i kontakt med borgerne,
nogen gange føler lokalrådet sig ikke særlig synlige, og det arbejder
vi med til stadighed. Det meget positive var at man ønskede mere
fællesskab om flagalleen, julelys, ryslingedagen og en stærkere
markedsføring af lokalrådet, det prøver vi at gøre noget ved, i
erkendelse af at det ikke er vores spidskompetence. Nu er vi så
heldige at havde fået Lise Karltoft til at hjælpe os lidt, det er rigtig
dejligt. Vi kunne godt tænke os at nedsætte en
markedsføringsgruppe her efter årsmødet.
PT. Arbejder vi på en ny velkomstbrochure som Lise også hjælper os
med, så må vi se om den skal deles manuelt ud ved nye tilflyttere.

Lokalrådet har arbejdet med velkomstambassadører sammen med
Ringegnen, det vil sige de 7 lokalråd rundt om Ringe, det er nu
besluttet at havde de samme gavekort og medlemskort med ud
som tilflyttere får i velkomstgave, det giver faktisk god mening at
det er ens både Gislev, Ringe og Ryslinge, længere er afstanden
heller ikke. I Ryslinge har vi tradition med at nye tilflyttere får en
spisebillet til en fællesspisning i forsamlingshuset. Det næste vi
arbejder med i den gruppe er en mere folkelig indbydelse til
tilflytterne, det kommunale sprog skal ud, det håber vi lykkedes i
samarbejde med kommunen.
Det næste step er de mennesker der flytter hurtigt igen, er det
fordi de ikke er blevet vel modtaget og integreret, eller er der andre
årsager det vil gerne vide noget om, så er der et fokuspunkt mere.
I år var der fælles luciaoptog fra lokalrådene i Ringeegnen ind til
kirkepladsen i Ringe, her fra Ryslinge mødtes vi ved DLG pladsen og
gik i optog til kirkepladsen, det var en rigtig god oplevelse, der
skabte fællesskab mellem lokalråd og Ringe. Her er mottoet:
Ringe kan ikke undvære lokalområderne, og lokalområderne kan
ikke undvære Ringe.
Da vores ben på nogle af os ikke er så bøjelige som før, fik vi ideen
til julebelysningen ved Nazarethkirken, som vi faktisk er lidt stolte
af. Det er Erik Langelund der har tegnet og konstrueret dem, og de
er nemme at sætte op og tage ned, uden at skulle op i træerne. Så
nu satser vi på at gøre det samme oppe ved torvet i den anden
ende af byen, for her vokser træerne også. I den sammenhæng
indstiller lokalrådet at overskuddet fra lysavisen går netop til
julebelysningen på torvet. Det er ikke det eneste julelys i byen, Lars
Tjørnlund sætter også op ned af Hestehavevej, således vi får en
sammenhæng i tingene, så herfra tak til dig Lars for at være med til
at pynte Ryslinge op til jul.
Der skal også fra lokalrådet lyde en stor tak til Per Hanfgarn og Poul
Halberg for deres arbejde med lysavisen, og med at holde den
ajour. Det er rigtigt set af de to, at Facebook og andre sociale
midler har overhalet lysavisen, men en lang tid har de været
budbringere i Ryslinge, som var en af de første her i kommunen der

fik det etableret netop med Per og Poul i spidsen, og man kom fra
flere egne i kommunen og fik ideen med sig hjem.
Næste års tiltag kommer i samarbejde med Udviklingsselskabet
hvor Det gamle rådhus står til nedrivning, og 22 nye huse dukker
op, det glæder vi os til.
Den grønne tråd skulle gerne blive mere tydelig efter at stien
mellem skolerne bliver etableret og vi efterfølgende kan gå i gang
med det grønne område.
Så er Fortovet langs Ellehavevej med lys en høj prioritet
Vores markedsføring af Ryslinge skal også være bedre, der bliver
forhåbentlig en markedsføringsgruppe på Ringeegnen der vil tage
udenøs og lave nogle ambassader i forskellige byer, hvor Ryslinge
selvfølgelig er med.
Vi ville gerne havde en flagalle gruppe der varetog både pleje af
flagvogne, huller og flag, samt var med ved nogle flere flagdage,
som borgerundersøgelsen peger på.
Stigruppen med Karl i spidsen arbejder videre med stierne i det
Midtfynske område, således der kan blive sammenhæng til de 7
andre lokalråd og Ringe.
Men hvad tænker I der skal sætte fokus på i Ryslinge, Lørup og
Fjellerup.
Tak til bestyrelsen for et år der har budt på mange gode oplevelser,
og det er dem vi husker på, og deler med jer i dag.

