From: Lise Thillemann Sørensen [mailto:ls@danske-smaaoer.dk]
Sent: 11. september 2013 08:56
To: Lise Thillemann Sørensen
Subject: Nyhedsbrev # 6, 2013

NYHEDSBREV # 6 fra
Sammenslutningen af Danske Småøer. 10. september 2013.
Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger et nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne
Vi har flere Cykelkort …
Før sommerferien udgav vi tre foldere med cykelkort, som blev distribueret til div. turistbureauer
og til småøerne. Folderne beskriver småøerne omkring henholdsvis Jylland, Fyn og Sjælland. Vi
sender gerne flere foldere ud til interesserede eller til øerne. Man kan henvende sig til
sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller tlf. 62 51 39 93
Ø-specialiteter som spydspids
Småøernes Fødevarenetværk inviterer fem øer til sammen med én eller flere af øens
fødevareproducenter at profilere øen og dens produkter.
Deltagerne kan foruden fødevareproducenter være beboerforeningen, enkeltvirksomheder og
/eller grupper af øboere. Målsætningen er, at mindst 5 småøer/fødevareproducenter udvikler
deres samarbejde på øen og præsenterer sig og øen i brochuremateriale, i lokalsamfundet, i en
Smartphone Application (en ”App” udviklet til præsentation af specialfødevareproducenter i det
ganske land) og endelig på en fælles stand på Feriemessen i Bella Centeret, 17-19. januar 2014
(http://www.ferieibella.dk/) . Undervejs vil der være mulighed for deltagelse i Mit Autentiske
Danmark i Århus, 18-20. oktober 2013 (http://www.mad-aarhus.dk/) og andre messer samt
Kulturnatten den 11. oktober i København. Der er et beskedent honorar til rådighed for tovholdere
på den enkelte ø.
Interesserede kan henvende sig til undertegnede (siig@horsekaer.dk, tlf. 40155301) eller til
sekretariatet for Sammenslutningen af Danske Småøer (ls@danske-smaaoer.dk, tlf. 60771339).
Netværksmøde for fødevareproducenter
Den 18. september er der mulighed for at deltage i projekt ”A-Docs” netværksmøde. Invitation er
vedhæftet.
Projekt A-Doc og netværksmødet henvender sig derfor ikke blot til innovative producenter og
forskningsmiljøer, men også til investorgrupper, interesseorganisationer og landdistriktspolitikere
og -embedsværk, der kan se udviklingsperspektivet i at få dokumenteret den gode ide og dermed
identificeret det næste vækstpotentiale.
A-Doc er et projekt, der er drevet af små fødevareproducenter, som i et fællesskab har forsøgt at
definere de udfordringer, der skal løses for at flere af os kan nå over tærsklen til succes. Dette og
meget mere vil du kunne høre om på konferencen, eller du kan rekvirere yderligere skriftligt
materiale fra Laurids Siig Christensen, Smagen af Danmark (siig@horsekaer.dk, tlf. 40155301)
Energiprojekt for europæiske øer: SMILEGOV

Ti småøer er vendt tilbage med interesse for det europæiske energiprojekt SMILEGOV. EUprojektet handler om energiplaner og strategier for at få planerne ført ud i livet. Det er
Energiakademi Samsø som er tovholder på det danske ”cluster”, som foruden småøerne Venø, Fur,
Tunø, Årø, Sejerø, Femø, Fejø, Askø, Mandø og Strynø også omfatter Bornholm, Læsø, Ærø og
Samsø.
Pulje til grønne ildsjæle
Miljøstyrelsens pulje til grønne ildsjæle støtter lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der
understøtter den grønne omstilling. Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter og konkrete
formidlings- og debataktiviteter om nye metoder, produkter og forbrugsmønstre, som fremmer en
grøn omstilling med lavere ressourceforbrug. Puljen yder tilskud til enkeltpersoner,
sammenslutninger af personer og private foreninger og organisationer i Danmark. Der er ingen
ansøgningsfrist, idet der vil være åbent for ansøgninger, indtil der er givet tilsagn for alle midler.
Læs mere og find ansøgningsskema her:
http://www.mst.dk/Borger/baeredygtig_udvikling/groenne_ildsjaele/
Ansøgningsfrist for Ø-støtten
Fristen for at søge anden runde af Ø-støtten i 2013 i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er
den 18. oktober 2013. Find ansøgningsskema og vejledning til Ø-støtten her:
http://livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oestoette . Her findes også en oversigt over de projekter, der fik tildelt støtte i årets første runde.
Man er meget velkommen til at sende os en kopi af ansøgningen, da vi ikke automatisk får den at
se.
Halvmarathon på Endelave
Endelave Halvmarathon holder 10 års jubilæum. Løbet afholdes den 14. september – se
vedhæftede pressemeddelelse.
Får din nabo også nyhedsbrevet?
Kender du nogen, der gerne vil modtage vores nyhedsbrev, så bed dem tilmelde sig ved at sende en
mail til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk
Venlig hilsen
Lise Thillemann Sørensen
Sekretariatsleder
Sammenslutningen af Danske Småøer
Strynø Brovej 12, Strynø
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 39 93
www.danske-smaaoer.dk
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