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To: Lise Thillemann Sørensen 

Subject: Nyhedsbrev # 5, 2013 

 

NYHEDSBREV # 5 fra                

Sammenslutningen af Danske Småøer.   26. juni 2013.  

Kære Ø-boere & Ø-venner   
 
Her følger et kort nyhedsbrev om stort og småt med relevans for småøerne  
  

Cykelkort for småøerne.  

Vi har netop udsendt tre foldere med cykelkort og oplysninger om småøerne. Folderne beskriver 

småøerne omkring henholdsvis Jylland, Fyn og Sjælland. Udvalgte turistbureauer, Dansk 

Cyklistforbund samt alle småøerne modtager i denne uge folderne. Se vedhæftede 

pressemeddelelse. 

I sammenhæng med folderne har vi tidligere sendt et Ø-pas på gaden, som gerne nu skulle være at 

finde på færgerne og småøerne.   

Både cykelkort og Ø-pas kan fås ved henvendelse til Sammenslutningens sekretariat. 
Man kan også deltage i en arrangeret tur på:  
Sejerø hver mandag og torsdag i juli måned. Kontakt Hanne Rasmussen, tlf. 24 89 36 25, mail: 

hannerasmussensejeroe@gmail.com  
Orø hver mandag og onsdag i juni, juli og august. Kontakt Orøkontoret, tlf. 59 47 08 70, mail 

info@roe.dk  
Tunø den 18. juni og den 17. august. Kontakt Hanne Tromborg Thaysen, tlf. 86 55 31 41, mail: 

tromborgthaysen@mail.dk  
Venø den 22. juni. Kontakt Lis Møller Jensen, tlf. 97 86 80 10, mail: 

lis.moeller.jensen@gmail.com   
 
Energiprojekt for europæiske øer: SMILEGOV 
Småøerne har nu mulighed for at komme med i et projekt, der sætter fokus på bæredygtige 
energiløsninger for øer. SMILEGOV hedder EU-projektet og fokuserer på energiplaner og strategier 
for at få planerne ført ud i livet. Ø-sammenslutningen har inviteret  Småøernes beboerforeninger til 
at søge om at deltage i projektet. Læs mere her: http://www.sustainableislands.eu/ 
Interesserede kan henvende sig til undertegnede eller Morten Priesholm (mp@aktionsgruppe.dk) 

for mere information.  
 
Postomdeling til småøerne 
Der er netop, den 26. juni, indgået aftale i Folketinget om postbetjening. I forhold til 
udgangspunktet, der varslede meget ringe vilkår for øerne, har man fra politisk side forhandlet sig 
frem til bl.a. fastholdelse af servicebutikker på flere af øerne. Aftalen er vedhæftet her. Bemærk 
især side 2-4, afsnit om principper for betjening af øsamfund og betjeningssteder. 
Den 11. juni har Transportministeren desuden meddelt, at det ikke vil ske forringelser i den 

nuværende postbefordring til småøerne – i hvert fald ikke frem til 2016. Transportministerens brev er 
vedhæftet. 
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Folkemødet på Bornholm 
Sammenslutningen af Danske Småøers stand på Folkemødet var godt besøgt. Her følger to links til 
pressedækning af småøerne på folkemødet:  
Politiken, ”Sig din mening på 30 sekunder”: 
http://politiken.dk/poltv/nyheder/politik/folkemoede/ECE1998038/sig-din-mening-paa-30-
sekunder-de-danske-smaaoeer/ 
Kristeligt Dagblad, vores debat med kirkeministeren: http://www.kristeligt-

dagblad.dk/artikel/513862:Danmark--Folkemoedet--Oe-kirkernes-overlevelse-kraever-nytaenkning 
 
Bliv synlig på  ”Omstilling Danmark” og ”KultuNaut” 
Vi videresender hermed en opfordring fra Lars Lundsten fra netværksstedet ”Omstilling Danmark” 
til at lægge sommerens aktiviteter på småøerne ind i deres kalender. Klik ind på deres hjemmeside 
www.omstillingdanmark.dk under kalenderfanen.   
Husk også at man kan lægge sine arrangementer ind på den elektroniske kulturkalender kultuNaut: 
www.kultunaut.dk  

  
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 
 
Sommerferie i sekretariatet 
Kontoret er lukket fra den 1. juli til den 5. august.  
Vi ønsker alle en god sommer med mange varme ø-oplevelser! 

 
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 
 
 
Ønsker du ikke fremover at modtage nyhedsbrevet, meld da tilbage til ls@danske-smaaoer.dk 
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