
Visionsmøde i Bryrup 3. april 2008 i Bryruphallens cafeteria
Til visionsmødet var mødt 40-45 deltagere foruden Bryrups medlemmer af Skovlandets Lokalråd, Peter Sig Kristensen 
og Jens Bloch, samt projektkonsulent Palle Kousgaard.

Efter indledende ord af Peter Sig Kristensen og Palle Kousgaard gik deltagerne i grupper om de emnekredse, der på 
forhånd var fremlagt og eksemplifi cerede. Eksemplerne var valgt på basis af et forarbejde, men emnekredsene var valgt 
så bredt dækkende, at de også ville kunne rumme nye problemstillinger, der bragtes i spil, for de opstillede eksempler 
var mere til at inspirere og støtte end til at styre. 

1. Civilkultur, 
2. Kommunale forhold
3. Byplan, infrastruktur og kommerciel service
4. Natur og turisme

Der meldte sig deltagere til alle grupper, men fl est dog til gruppe 1 og 3, og begge disse deltes i to. For gruppe 1 skete 
det ved, at en del unge sammen med nogle forældre valgte at koncentrere sig specifi kt om de unge, mens de øvrige ville 
diskutere de menneskelige og kulturelle aspekter bredt. Også gruppe 3, der beskæftigede sig med forhold omkring by-
plan, deltes. men her var det snarere et resultat af, at gruppen ganske enkelt var for stor.  

Fællesskabet skal være drivkraften
”Voksengruppen”, som beskæftigede sig med civilkultur, havde som en væsentlig konklusion, at fællesskabet skal være 
drivkraften for vores visioner og deres realisering. På et afsluttende spørgsmål om, hvordan processen kom videre, satte 
de handling bag ordene og bebudede en fællesspisning d. 30. april. På den måde kan vi lære hinanden at kende, og grup-
pen pointerede: ”Maden bliver unik!” Det vil man komme til at høre mere om. 
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Gruppen havde ”udfoldelse” som en væsentlig indgang, og mange ideer kom frem. Gruppen så ”Globe” (Den nedlagte 
fabrik på Globevænget) som Bryrups svar på Bazar Vest. Et sted for kunstnere, teater, marked med plads til byens nye 
musikhus.

Også mulighederne for at udvikle området ved hallen og skolen blev vendt i gruppen. Begrebet multi-hal gik igen i fl ere 
grupper, og den kunne være et anneks til den gamle hal. Her kunne være motionscenter, wellnes, udendørs marked, øve-
lokaler for børn, unge og voksne, sted for kunsthåndværkere og andre kreative, der mangler tag over hovedet til deres 
arbejde. 

Også søen fremhævedes som et sted for aktiviteter. Den gamle sportsplads kunne blive en folkepark til spontan udfol-
delse. I godt vejr rundsendes E- mail eller sms - og der er ”gang i den”. En sydlandsk stemning, - der nok bedst ville 
indfi nde sig en varm sommer. En mail liste ville være en god ting. I det hele taget var der brug for borgerforening, som 



absolut ikke skulle hedde noget med  borgerforening, men måske ”Gang i Bryrup” ! Et kraftcenter der kan sætte og 
holde ting i gang.

De unge mangler et sted at være
”Ungdomsgruppen” delte emnet op i et ”her og nu”, altså det korte sigt, og i et ”på længere sigt”, hvor det ikke er dem, 
der er unge nu, men ”nye unge”. Der mangler et mødested. Et sted de unge selv kan få lov til at møblere og male. Hvor 
de kan mødes om projektarbejde, drikke te, spille musik. De unge mødes på værelser, men når de er mange, kan det ikke 
lade sig gøre. Nytårsaften havde de intet sted at være.

Kortsigtet ville de unge gerne have den del af barakken i skolegården, der ikke er brug. Senere kunne de unge så eventu-
elt overtage hele barakken. Det vil de snarest forelægge skoleinspektøren. På længere sigt  ønsker de unge at være del af 
et større medborgerhus. Gerne noget lidt Rampelys-agtigt med cafeteria, kunstudstilling, evt. billedskole og forskellige 
andre arrangementer. 

Byfesten er utilfredsstillende for de 14-17- årige, som hurtigt bliver trætte af at se på deres små søskende og de voksne. 
Om aftenen er der fest for de voksne, mens de unge så må fi nder et sted i mørket. Gruppen foreslog et festtelt på skolens 
grund, hvor de selv holdt fest samtidig med byfesten, og hvor lokale bands kunne spille.

Pas på ikke at ødelægge den eksisterende, gode børnehave
Gruppen, der beskæftigede sig med de forhold, der er i kommunalt regi, undrede sig over, at Kommunen havde droppet 
ideen om at lave en børnehave i forbindelse med Bryrup Nord. Det ville være naturligt at lægge udvidelsen af børnein-
stitutionen op på arealet nord for Globe, hvor der både er udvidelsesmuligheder og gode adgangsforhold for hele Skov-
landet. Et andet alternativ til at udbygge den eksisterende børnehave kunne være at man lave børnehave i forbindelse 
med hal, skole og SFO, hvilket ville kræve opkøb af eksisterende ejendommene på Sportsvej mellem skolen og hallen. 
Det anbefaledes at få en arkitekt til at se på området hal-skole-tenninsbaner-søbad som fælles samlingspunkt.

Man burde tage fat på at etablere sti-forbindelse og en lokalvej fra Bryrup Nord ned til skoleområdet, så der kunne 
laves sikre skoleveje og veje ned til den integration af skole- og fritidsområder. Bryruphallen skal ud af fællesejet med 
Themhallen. Var den kommunal, ville der bedre kunne etableres samarbejde med skolen med fælles kantine og fælles 
idrætsfaciliteter, evt.  motionscenter. ”Skole om dagen, SFO klub om eftermiddagen og om aftenen musik og teater”. 
Også i denne gruppe bragtes behovet for en multi-hal frem til brug af alle - fra børn til pensionister. For Bryrup skal 
være et sted for bevægelse!



 I forbindelse med skolens integration i et område bemærkedes det, at skolen i sig selv har et stort efterslæb på renove-
ring og forbedring af lokaler. Det gælder større lokaler, nyt tag, nye toiletter, og naturfagslokale. Disse områder priorite-
rer skolens ledelse naturligvis højest, men herefter gerne kombineret skole- og offentligt bibliotek og multi-hal. 
Gruppe ærgrede sig over, at de mange, der arbejder med kommuneplanen ikke var tilstede – ligesom der kun var en af  
Skovlandets 3 byrådsmedlemmer på plads i salen.

Samlet trafi ksikkert aktivitetsområde ved skolen

Hovedgaden og skole-hal-idrætsplads var et af aftenens store samtaleemner, og en meget væsentlig konklusion på afte-
nens visionsmøde må være, at der tænkes visionært og sammenhængende. Vi har et offentligt område med en unik belig-
genhed, og da skolen i sin tid blev bygget, åbnede den sig ud mod søen. Der er meget at bygge på, og selv om planerne 
er store, kan de realiseres, hvis der er en klar overordnet plan.

Fra den ene af grupperne omkring byplan kom anbefalingen at lade skole, SFO og sportshallen smelte sammen, og det 
kunne nødvendiggøre en lukning af et stykke af Sportsvej. Desuden ønskede man Søbadet renoveret og udvidet ind på 
skolens sportsplads ved fældning af træer. 

Hovedgaden renoveres og gøres venlig med vejtræer og parkeringslommer
   

Det var emne også for den anden gruppe, der arbejdede med byplanlægning. I denne gruppe havde men så arbejdet med 
andet alternativ, nemlig at bygge en ny sportshal ude ved Sportspladsen. Herved kunne den eksisterende hal benyttes 
som servicebygning med fx brugsforening eller en driftig købmand, net-café, posthus, håndkøbsudsalg m.m. Her fi ndes 
parkering. Brugsens nuværende beliggenhed giver trafi kproblemer, og den kan næppe udvides til en superbrugs med et 
bedre vareudbud, end det eksisterende
Gruppen fandt, at der var behov for bedre skiltning ved søen, og der skal gøres mere ud af naturstien. Den skal 
være mere synlig. Også den gamle sportsplads skal der gøres mere ud af og grundlæggende skal der gøres 
mere ud af den generelle vedligeholdelse, fx af fortove.

Bryrup Langsø er af stor betydning for Bryrup

Gruppen, der beskæftigede sig med natur og turisme, slog straks ned på, at en rensning af Bryrup Langsø var væsentlig. 
Det var endvidere væsentligt at håndhæve fredningsbestemmelserne for søens østlige ende, så der ikke sker store bebyg-
gelser på de små, gamle sommerhuses grunde. 



Der er behov for renovering af søbredden. Man kunne anvende stedet mere ved at etablere overdækkede spisepladser, 
bålplads og grill. Også denne gruppe påpegede en nødvendig renovering af omklædningsrummene. 
Der henvistes senere til Bryrup Langsøs Venner, som arbejder med søens problemer.  www.bryruplangsoe.dk/.

En cykelsti langs Bryrup Hovedgade til Løve er et naturligt ønske, der gang på gang kommer frem. Gruppen foreslog, 
at den skulle gå til Velling Koller i den anden ende. Ikke kun cyklister, men også medborgere med rollator og kørestole 
skulle kunne komme ud i naturen på en egnet natursti.  

Gruppen fandt behov for bedre afmærkning af vandre- og cykelstier og så gerne, at der også var naturlegepladser i for-
bindelse med stierne. Bedre kendskab til området kan også opnås ved månedlige vandreture med lokal guide.

Gruppen fandt at torvet ved Østervang - Hovedgaden ikke indbyder til samling, og at der var behov for en nytænkning 
med inddragelse også af trekanten ved den gamle station. 

Gruppen så desuden Hovedgaden som en grøn indgangsportal til Bryrup med træbeplantning, parkeringslommer, chi-
kaner, fl erfarvede sten. Turistkontoret ønskes genoplivet i den gamle station. Evt. ved frivillig arbejdskraft. Ellers evt. 
ved campingpladsen.

Efter fremlæggelsen
Da visionsmødet var slut kom der nogle afsluttende kommentarer. Der var en kort debat om, hvorvidt kommunen burde 
lytte først og handle siden i stedet for at komme med et oplæg, som det er planen og så høre og måske…... Fra Lokalrå-
dets side er opfattelsen, at vi skal arbejde målbevidst med visionerne, uanset kommunens strategi.

Referat 3. april 2008

Palle Kousgaard


