Liv i Brandstationen - Leve Mangfoldigheden
(Kulturhovedstadsregion 2017)
Baggrund og formål:

Baggrunden for projektet er, at Skelde Brandstation og Skelde Frivillige Brandværn, som led i
Beredskabskommissionens slankning, er nedlagt pr. 1. januar 2012.
Brandværnene har spillet en vigtig rolle for det lokale foreningsliv og har i flere menneskealdre
skabt liv og virke i landsbyerne. Med det frivillige engagement har de sønderjyske brandværn en
helt særlig status i landdistrikternes forenings- og kulturliv.
Formålet med projektet at udvide mulighederne i landsbyen og sikre liv og rammer for
lokalbefolkningen ved at lade den gamle brandstationsbygning overgå til lokalt lærings- og
udviklingscenter.
Projektet vil fremhæve værdien af kulturel mangfoldighed i en grænseregion og være med til at
fremme samarbejdet mellem kulturformidlere, kunstnere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner,
foreninger og borgere. Kun ved at udfordre de fysiske og mentale grænser vil mangfoldigheden
værdsættes.
Projektet understøtter Kulturhovedstadens vision om at udvikle og understøtte en kulturregion, der
kendetegnet ved mangfoldighed og kulturel intelligens.
Byrådet har en målsætning om, at der skal være lige forudsætninger for at bo på landet som i byen.
Beskrivelse:

Skelde har et for landsbyens størrelse aktivt foreningsliv. I løbet af de sidste år har kulturen og
aktiviteterne i landsbyen fået et boost, der rækker langt ud over laugets grænser med Nette Jensens
Kultur- og Aktivitetscenter. Projektet vil give en god synergieffekt med Nette Jensen og understøtte
de tiltag, som der er i gang på privat basis.
I en forsøgperiode på 10 år tilbydes Skelde Landsby at overtage Brandstation. Overtagelsen bør ske
på samme vilkår som f.eks. Notmark Skole http://www.hannyt.dk/notmark-skole/
I samarbejde med et oprettet brugerråd igangsættes et energirenoverings- og ombygningsprojekt for
at gøre lokalerne mere tidsvarende og for at minimere driftsudgifterne. Det vurderes, at stedets
lokalhistoriske værdi vil give en vis goodwill i forbindelse med fondsansøgning.
Brugerrådet koordinerer brugen af huset og er i tæt kontakt med Sønderborg Kommune. Der
arbejdes sideløbende på, at Skelde landsby kan være aktiv medansøger på projekt om
landsbypedeller (se inspiration på http://landsbypedel.dk/)
Ideer til benyttelse kan bl.a. være:
- Center for landsbypedel og koordination af transport i forbindelse med el-bus.
- Mødeaktiviteter
- EDB-undervisning, gerne på tværs af generationer
- “Varmestue/café” for ældre/småbørnsforældre
- Mad-/bagedag for børn, evt. samarbejde med 4Hs madskoler.
- Oplysning/orientering for smal målgruppe
- Barfods Borgerservice. Lær den digitale kommune at kende i dit lokalområde.

- Ældre lærer yngre om egnsretter
- Fortælledag om “gamle dage”
- Oplæsningsdag
- Folk fortæller om deres hobby og lærer fra sig.
- Lektiehjælp
- “Snak med en voksen”
- Ladestation for elbiler og hjemsted og garage for projektansøgt el-bus forsøg
(Grønt Vækst Projekt planlagt ansøgt under Kultur- og Erhverv)

Flere aktiviteter kan kombineres, og flere kan være med til af bygge bro over generationskløften og
skabe mere sammenhæng i lokalsamfundet
Aktivitets- og tidplan:

Feb. 2012. Brainstorm i forbindelse med Lokal Udviklings Plan møde
Marts - Maj 2012. Oprettelse af brugerråd og forretningsorden. I samarbejde med Sønderborg
Kommune, Project Zero, Realdania og andre relevante aktører.
Maj 2012-Oktober 2012. Arkitektgennemgang og fondssøgning.
Oktober 2012 -december 2012. Ombygning og energiforbedringer.
Januar 2013. Ibrugtagning til aktiviteter
2018. Evaluering.
Ressourcer og deltagere:

Dynt-Sklelde-Gammelgab Landsbylaug
Foreningerne i Skelde og omegn
Brugerråd
Nette Jensen (Annette O'Driscoll)
Sønderborg Kommune. Bygninger og Energi.
Sønderborg Kommune. Landdistrikstkoordinator
Realdania
ProjectZero
Arkitekter
Lokalhistorisk arkiv og Museerne
Kommunikation:

Der kommunikeres hovedsageligt gennem landsbylaugets hjemmeside på Infoland. Der skrives
pressemeddelelser og der benyttes de kommunikative organer, som ressourceorganisationer har
adgang til.
Budget:

Det samlede budget for ombygning og energirenovering skal ske i et samarbejde med Sønderborg
Kommune, Bygninger og Energi og andre fagpersoner.
Finansiering:

Aktiviteter i huset skal være selvfinansierende.
Pga. stedets kulturhistoriske værdi vurderes det, at der er gode muligheder for kommunen til at
kunne indgå i et fondsbetalt renoveringsprojekt. De lokale forsamlingshuse og herunder de til overs
blevne brandstationer kan danne rygraden i tankegangen om landsbyernes liv og udvikling ”Som
Perler På En Snor”.

