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Bestyrelsen for LAG SØM tog forleden hul på årets pulje på 3,2 millioner kroner. Der var indkommet 18
ansøgninger til deadline i december og af dem kom hele otte i betragtning.
Aldrig før har vi indstillet 8 projekter i én ansøgningsrunde, men der var mange gode ansøgninger og puljen
denne gang var et par hundrede tusinde større en normalt, fastslår Kurt Sorknæs, der er formand for LAG
SØM. Det er ingen hemmelighed, at bestyrelsen var sat på hårdt arbejde. Frivilligt arbejde er der nok af, og
bestyrelsesarbejdet i LAG SØM er ikke det, man slipper lettest om ved, der skal lægges kræfter i, men
belønningen er de flotte projekter, vi bidrager til at sætte i gang. Man må faktisk knibe sig selv i armen for at
forstå, hvilken forskel vi gør med de ganske få midler, vi har til rådighed, slutter Kurt Sorknæs.
Oplevelser i det fri
Miljø- og Fødevareministeriet slår fast, at friluftslivet styrker vores sundhed og livskvalitet, skaber mere
fællesskab, gør os klogere på naturen og kan fungere som social løftestang. Danskernes friluftsliv er også en
milliardindustri, der giver beskæftigelse til over 37.000 personer. Og derfor fik vi også i 2015 den første
nationale friluftspolitik. Man skulle tro, at det var i tråd med det, at rundens ansøgere var på banen, for hvis
man skal samle 6 ud af 8 indstillede projekter under bare en overskrift, må det netop blive: oplevelser i det
fri. Naturturisme vil etablere en bikepark omkring det kommende flotte aktivitetscenter ved Gåsebjergsand
i Svanninge Bakker. De nye faciliteter skal fungere som introducerende faciliteter for nybegyndere til
mountainbiking og cykling i naturen, og samtidigt klæde erfarne brugere bedre på rent teknisk. Til det får de
250.000 kr. fra LAG SØM. Det samme får Thurø Ridelaug til etablering af ridestier på Thurø. Stierne er for alle
– både dem på 2 og 4 ben. Ruten knytter an til Riderute Sydfyn, og med udvidelsen håber man også på at
kunne tiltrække flere turister. Også til fiskefolket er der penge på vej. Et samarbejde mellem 3 erfarne
fiskeguides og Broholm Slot ser nemlig dagens lys. Fishing Lodge Fyn er placeret få minutters kørsel fra de
absolut bedste fiskepladser på Fyn. Med Tåsinge og Langeland ganske tæt på og med færgeafgange til helt
unikke øer, er det den perfekte destination for lystfiskeren, som vil have mulighed for at fiske uanset
vindretning og årstid. Gorilla Park har endelig fået godkendelse til at bygge en trætop-hytte. Med den får
parken en helt ny aktivitet, der inviterer nye brugergrupper indenfor.
Også både Kulinarisk Sydfyn og BaggårdTeatret byder på oplevelser ude i det fri. Begge inviterer de lokale
borgere og turister på tur. Kulinarisk Sydfyn vil udvikle det store potentiale, der er i kulinarisk turisme ved
bl.a. at etablere info-kontor i bymidten og skabe en online platform, hvor definerede temaruter kan købes
enten med guide eller opleves på egen hånd. Samtidigt vil man hjælpe til med at kvalitetsløfte de lokale
producenters PR-materiale. Baggårdsteatret vil sende os på tur med Brecht. Sundets Stilhed er en anderledes
audiowalk, der kombinerer teater, musik og fortælling med en vandring i om omkring Svendborg. Den
udkommer på 3 sprog og vil kunne downloades som app.
I Nyborg satser Damby & Wahlers på, at byen kan gøre Fredericia lidt kunsten efter og skabe sig et navn inden
for teater. I det nyrenoverede Bastionen bliver første opsætning End of the Rainbow på Bastionen, der
tidligere har spillet med stor succes i Londons West End og på Broadway. Endelig får Work2gether 250.000
kr. til at etablere dels en café, dels et kæmpe grønt rum, et slags orangeri i det nye innovative Tinghus. Huset
bliver foruden et kontorfællesskab for freelancere, enmandsvirksomheder og mindre virksomheder også et
netværksfællesskab for kulturlivet, og åbner op for hele byen.

PROJEKTGENNEMGANG
Samlet indkom der denne gang 18 ansøgninger, der samlet søgte for 5 mio.kr. og havde projektbudgetter på 13,8
mio. kr.
Naturturisme, Gåsebjergsand
Indstilling: 250.000 kr.
Naturlegepladsen og området omkring Gåsebjergsand i Svanninge Bakker er et populært område for både
børnefamilier, turister, friluftsfolk som mountainbikere og løbere og mange andre. Det er en af Danmarks største
naturlegepladser. Sammen med blandt andre kommunen arbejder den statslige Naturstyrelsen på at få opført
et større aktivitetscenter på stedet. Et aktivitetscenter, som blandt andet skal indeholde lokaler til
foreninger, formidling og viden, omklædning og bad og meget andet. Årligt tiltrækker området mere end 100.000
gæster, mange af dem kommer på cykel. Naturturisme får midler til bl.a. etablering af et
mountainbikeanlæg/bikepark, som vil understøtte nuværende aktiviteter og tiltrække endnu flere cykelgæster til
området. De nye faciliteter skal fungere som introducerende faciliteter for nybegyndere til mountainbiking og cykling i
naturen og klæde erfarne brugere bedre på rent teknisk. Anlægget skal udgøre knudepunktet for cykelaktivitet i
naturen i området. Frivillige kræfter skal mobiliseres og der samarbejdes bredt på tværs af turismeerhvervet,
foreninger og institutioner.
Kontakt: Kewin Friis Kamelarczyk, 62233045/ 23494330
Thurø Ridelaug
Indstilling: 250.000 kr.
Ansøger fremhæver Thurø som en lille perle med skøn natur, skove, strande. Mange nyder naturen på øen, og især
skovene er et yndet naturområde for gående, hundeluftere, løbere, cyklister, kajakfolk, jægere, botanikere og ryttere.
Thurø Ridelaug vil etablere et ridesystem i skovene på Thurø. Ridestierne skal også kunne benyttes fx af vandrere. En
ny disciplin i naturridning er ’trek’. Der findes en større konkurrencebane i Tarup-Davinde. Ansøger ønsker at anlægge
træningsbane indenfor disciplinen. Der opsættes borde og bænke, der vil komme alle til gode, og give mulighed for at
forskellige brugere af skoven kan slå sig ned med termokanden, nyde naturen, udsigten over øhavet. Projektet
underbygger eksisterende ’Riderute Sydfyn’ og åbner mulighed for, ligesom Øhavstien, at udvikle rideruten længere
ud på Sydfyn og Øhavet. Man forventer, at der bliver mulighed for øget omsætning til etablerede B&B, høhoteller,
øens butikker og gårdsalg.
Kontakt: Jonna Stripp, 23734070
Work2gether
Indstilling: 250.000 kr.
Work2gether er Sydfyns nye
kontorfællesskab i Tinghuset. Huset
ombygges til 118 arbejdspladser. En
blanding af forskellige størrelser kontorer
og multifunktionelle fællesområder.
Arbejdscafeen bliver det samlende element
med plads til 55 pers. Stedet hvor beboerne
i huset vil netværke med de gæster, som
ønsker at benytte husets mange faciliteter.
Der arbejdes med mange nyskabende
elementer, og man ønsker bl.a. at åbne op mod byen med fx scene og muligheder udendørs. Specifikt får
virksomheden midler til caféen, som bliver et af to vigtige elementer i bygningen, og vil fungere netværks- og
vidensdelingsplatform. Et uformelt sted, hvor mindre erhvervsvirksomheder på Sydfyn samt nytilflyttere kan mødes
og skabe nye tværgående projekter og samarbejde. Man ønsker at arbejde holistisk og være Citaslow certificeret.
Centralt er også et kæmpe grønt rum – et orangeri.
Kontakt: Lene Junker Wiberg, 81724040/ 28116058

Kulinarisk Sydfyn
Indstilling: 250.000 kr.
Sydfyn og øerne har lige det, turisterne går efter i dag. Hele områdets smukke natur, de lækre råvarer og mange små
producenter byder på adskillige autentiske madoplevelser. En analyse, som kommunerne Ærø, Langeland, FaaborgMidtfyn og Svendborg har fået udarbejdet, slår fast med syvtommersøm, at Sydfyn og øerne, har et langt større
potentiale end det, der udleves i dag. Med afsæt heri ønsker Kulinarisk Sydfyn at skabe øget synlighed af og
tilgængelighed til lokale producenter på Sydfyn, der arbejder med kulinariske produkter og udvikling af dem. Det
overordnede formål med projektets aktiviteter er at skabe ny og stærk bevidsthed om Sydfyn som kulinarisk
destination. Kulinarisk Sydfyn skal have et info-kontor i bymidten, der kan forklare og støtte gæster i at opleve
virksomhederne, der skal skabes en online platform, hvor definerede temaruter kan købes enten med guide eller
opleves på egen hånd med digital og trykt guide og skiltning. Endelig vil projektet indeholde en 'task-force', der
hjælper virksomheder med at optimere basal online info og synlighed.
Kontakt: Mikael Hansen, 60222782
BaggårdTeatret
Indstilling: 100.000 kr.
Sundets Stilhed er en anderledes audiowalk, der kombinerer teater, musik og fortælling med en vandring i om omkring
Svendborg. Med udgangspunkt i Bertolt Brechts tid i Svendborg som politisk flygtning fra 1933-39 skabes en ny form for
vandring, hvor scenekunsten inddrager og involverer den lyttende. For 49 kr. kan man downloade en app, der fører en
igennem byens gader, og der vil være mulighed for tilkøb af scenografisk kit. Tilbydes på 3 sprog. Projektet er tænkt
som den første af en række interaktive audiowalks, hvor teatret arbejder med at iscenesætte byens rum gennem
lydfortællinger, musik og handlinger. Ved at udvikle produkter, som kan sælges hele året på alle tider til nye målgrupper,
forventer Baggårdsteatret på sigt at kunne skabe en bæredygtig udvidelse af aktiviteter og samtidigt nå nye
publikumsgrupper.
Kontakt: Anneline Köhler Juul, 62214043, 28579768
Fishing Lodge Fyn
Indstilling: 50.000 kr.
Fishing Lodge Fyn tilbyder overnatningsfaciliteter tilpasset den moderne lystfiskers behov i samarbejde med erfarne
certificerede fynske fiskeguider en vifte af aktiviteter og oplevelser til såvel danske og udenlandske fisketurister, blandt
andet: kurser, guidning fra både kysten og fra båd. Som overnatningssted benyttes Broholm Slot. De har i den periode,
hvor der kommer flest lystfiskerturister til Fyn, en overkapacitet af værelser. Disse værelser kan derfor lejes ud til
favorable priser, hvilket gør at man kan tilbyde overnatning i unikke rammer til favorable priser. Fishing Lodge Fyn er
placeret få minutters kørsel fra de absolut bedste fiskepladser på Fyn. Med Tåsinge og Langeland ganske tæt på og med
færgeafgange til helt unikke øer, er det den perfekte destination for lystfiskeren, som vil have mulighed for at fiske
uanset vindretning og årstid. Målet med Fishing Lodge Fyn er at skabe omsætning i firmaet, samtidig med at der skabes
meromsætning hos Broholm Slot i form af flere overnatninger og spisende gæster i skuldersæson, hos
Seatroutguidefyn.dk og Fiskekurser.dk i form af flere guidede ture. Bag Fishing Lodge Fyn står tre af Fyns mest benyttede
certificerede fiskeguider.
Kontakt: Claus Eklundh Christensen, 27289541
Gorilla Park
Indstilling: 100.000 kr.
Gorilla Park har ventet længe på muligheden for at bygge trætop-hytter og har nu fået dispensation til det. Formålet er,
at man sammen med en Tree Top Walk, der er under etablering, vil skabe en unik naturoplevelse, en attraktion som
ikke kræver klatreinstruktion og klatreudstyr. Hytten skal være en unik ”trætop-lounge”, hvor man kan tage et hvil på
en bænk og få en særlig oplevelse af skoven i fugleperspektiv. Trætophytten vil tillige henvende sig til et bredere
publikum end klatreanlægget, og den vil derfor skabe en forretningsmæssig udvidelse. Det er derudover også hensigten
at bruge hytten aktivt i forbindelse med skolesamarbejde og til spejderoplevelser, fx overnatning.
Kontakt: Anders Ulrich, 29167475
Damby & Wahlers
Indstilling: 80.000 kr.
Inspireret af, hvad Fredericia har præsteret inden for musicalteater de senere år, og af moderniseringen af Bastionen,
har skuespiller og koreograf Allan Damby og journalist Allan Wahlers etableret et nyt teaterproduktionsselskab
damby&wahlers. Første opsætning bliver End of the Rainbow på Bastionen, der tidligere har spillet med stor succes i
længere perioder i Londons West End og på Broadway. I opsætningen på Bastionen får Keld Heick modspil af Nyborgs

Betty Glosted, der spiller Judy Garland. Nyborg Kommune har valgt at støtte produktionsselskabet økonomisk, og de
to parter har til hensigt at fortsætte samarbejdet i forbindelse med produktionen af flere forestillinger. Ambition er at
kunne tilbyde regionale og nationale kulturoplevelser. Målet er to produktioner om året af høj kvalitet og med en bred
appel. Projektet er i høj grad afhængig af den første produktion, End of the Rainbow, der med en succesfuld og
økonomisk forsvarlig gennemførsel kan bane vejen for en sund teaterproduktionsvirksomhed.
Kontakt: Allan Wahlers, 20670542

Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, koordinator@lag-soem.dk

