NYHEDSBREV #5, 2014 fra
Sammenslutningen af Danske Småøer. 13. maj 2014.
Kære Ø-boere & Ø-venner
Her følger nyheder med relevans for småøerne.
Next Stop- the small Islands
Vi har med stor glæde modtaget støttemidler fra Nordisk ministerråds demografi-program til et projekt
om småøer i Sverige, Danmark og Finland, som vi vil gennemføre sammen med vore
søsterorganisationer Skärgårdarnas Riksforbund i Sverige og Finlands öar – Suomen Saaret (også
kaldet FÖSS) i Finland.
Projektets formål er med udgangspunkt i en analyse af de faktiske demografiske forhold på danske,
svenske og finske små øer at erfaringsudveksle og inspirere hinanden til at gøre en aktiv indsats for
småøernes udvikling.
Projektets analyse og konklusioner skal kunne bruges, når relevante politikere og embedsmænd skal
tænke nyt i udvikling af udkantsområder som de små ø-samfund.
Som projektleder har vi ansat Claus Jensen, der med mange års ø-erfaring skal guide projektet
igennem.
Projektet søsættes nu på torsdag i Stockholm ved en åbningskonference for programmet aktiviteter.
Læs mere her: http://www.nordregio.se/Events/Launch-of-the-Nordic-Demographic-Programme2014/
Erklæring om EU og de små øer
Den europæiske organisation for småøer ESIN har udarbejdet en erklæring, som hvert medlemsland
har rundsendt til deres lands kandidaterne til EU parlamentsvalget. Formålet er at få sat de mindre øsamfund på den europæiske dagsorden. Harry Jensen fra Venstre underskriver erklæringen på Venø
den 19. maj. Jens Rohde har ligeledes givet tilsagn om at ville underskrive erklæringen. Erklæringen
samt pressemeddelelse er vedhæftet her.
Invitation til minikonference om ØSE-projektet
ØSE-projektet – Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab – nærmer sig sin afslutning. Resultaterne
af ØSE-konceptets vil blive præsenteret og drøftet på en minikonference, der finder sted den 25. juni
2014 i Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter, Gl. Mønt 4, 1117 Kbh. K.
Tilmelding senest d. 18. juni – se mere i vedhæftede invitation.
Hvad sker der på din ø denne sommer?
Vi modtager meget gerne små, korte notitser om arrangementer, som foregår hen over sommeren på
småøerne. Næste Ø-post udkommer i slutningen af juni, så det drejer sig om arrangementer i juli og
august og evt. september. Skriv dato, sted og to linier om arrangementet (evt. med et billede) og send
det til undertegnede på ls@danske-smaaoer.dk . Vi udvælger blandt det indsendte, hvad der kommer
med i Ø-posten.
Informationsmøder om den nye LAG

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter (MBBL) inviterer til deltagelse i mobiliseringskursus i
forbindelse med etableringen af de nye Lokale Aktionsgrupper.
I den kommende nye LAG for småøer er der brug for aktive øboere, der har lyst til at yde en indsats for
småøerne i den nye LAG-bestyrelse. Går du med tanker om at være aktiv i den nye LAG for småøerne
så er møderne en chance for at få en introduktion til arbejdet i de lokale aktionsgrupper. Se
vedhæftede oversigt over mødedatoer samt MBBLs pressemeddelelse.
Gæsteanalyse på småøerne – hjælp os!
Vi fortsætter spørgeundersøgelsen blandt gæsterne på småøerne her i 2014! (Se mere her:
http://www.danske-smaaoer.dk/turisme )
Det er vigtigt, at vi igen i år får så mange besvarelser som muligt tilbage, så…
- er du øbo: Hjælp os med at få skemaerne delt ud - stik et spørgeskema i hånden på de turister du
møder (de er omdelt til ø-repræsentanterne, som har opsat dem relevante steder på øerne)
- er du gæst: Kig efter spørgeskemaet på færgen, ved øens købmand, butik, overnatningssted og
brug nogle minutter på at udfylde skemaet. Vi har brug for jeres hjælp!
Jubilæumsreception lige om hjørnet
Den 24. maj fejrer Ø-sammenslutningen sit 40 års jubilæum ved en reception på Strynø kl. 13.34-16.30.
Se vedhæftede indbydelse!
Alle øboere og venner af småøerne er velkomne!
Jubilæumskalender på gaden!
I samme anledning har vi udgivet en 18 måneders jubilæumskalender med småøernes færger - og
Mandøs traktorbus som tema.
Den kan erhverves for 75 kr. plus forsendelse ved henvendelse til sekretariatet: sekretariatet@danskesmaaoer.dk eller tlf. 62 21 13 39
NB! Har du en butik og ønsker du at forhandle kalenderen, så henvend dig ligeledes til sekretariatet.
Se kalenderen ”Havet er vor vej” her: http://www.danskesmaaoer.dk/images/Kalender_lav_oplsning.pdf
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
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