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Pressemeddelelse

LAG SØM tømte kassen til oplevelser også uden for sæsonen
Bestyrelsen for LAG SØM tømte forleden kassen, da årets sidste deadline på 2017-puljen skulle fordeles.
Vanen tro skortede det ikke på gode ansøgninger fra ildsjæle med lyst til at udvikle på landet. Denne gang
indkom 13 projekter til deadline med samlede projektbudgetter på 12 mio. kroner, en fantastisk
understregning af, at der faktisk er liv i vores område, hvis nogen skulle være i tvivl.
Sådan siger Kurt Sorknæs, der er formand for LAG SØM og han fortsætter ’hvis vi skal gøre lidt status her 2,5
år inde i LAGernes programperiode, er det på sin plads at fremhæve LAGernes betydning for udviklingen i
landdistrikterne. I LAG SØM nærmer vi os at have været med til at igangsætte 60 projekter. Mange innovative
bud på at forbedre levevilkårene og skabe arbejdspladser på landet og sidstnævnte er der 50 på vej af. 50 nye
arbejdspladser i landdistrikterne i Svendborg, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner – det burde da give lidt
genlyd ’, fastslår han.
På landet i byen med Byens Gårdbutik
Af de 13 indkomne projekter kunne hele 7 projekter denne gang tilgodeses. Igen kunne LAG SØM konstatere,
at fødevarevirksomheder har fået øje på LAGens særlige fokus. ’Der er ikke en ansøgningsrunde uden vi ser
flere gode bud på at skabe fx arbejdspladser inden for fødevareerhvervene’, siger Kurt Sorknæs.
Lige om lidt kan svendborgenserne se frem til at kunne handle lokalt producerede fødevarer i Byens
Gårdbutik og turister kan komme forbi og se, hvad Sydfyn kan byde på inden for fx kulinariske oplevelser og
guidede ture. AOF Center Fyn vil gerne samle det hele og etablerer en gårdbutik lige midt i Vestergade i
Svendborg. De ønsker at facilitere mødet mellem lokale producenter og deres publikum i samme ånd som
Kulinarisk Sydfyn gør det - bare hele året. Der vil være friske råvarer, fynske specialiteter, kolonial, køl og frys
på hylderne. Butikken skal drives som socialøkonomisk virksomhed og medarbejderne i butikken skal dele ud
af viden om produkterne og viser vejen til producenterne.
Kaffe Lars, et lille kafferisteri i Brylle har vokseværk og vil derfor flytte til større lokaler i LAGs SØMs område.
Der skal være plads til større produktion, flere aktiviteter og flere ansatte. Udover kaffeproduktion og salg af
kvalitetskaffe til små og store virksomheder, vil virksomheden tilbyde kaffesmagnings-events, lige fra korte
besøg af turister til kurser. Også skoleklasser skal inviteres inden for til en fortælling om fødevareproduktion,
bæredygtighed og globale problemstillinger.

LAG SØM
Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM
Sekretariat
Sprotoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 01-09-2017

Kulturturisme uden for sæsonen
’Out of season’, hedder den, den nye kunst- og kulturfestval, der er på vej til Sydfyn og som navnet nok
antyder, skal den ligge uden for de store turistsæsoner og skabe omsætning også i skuldersæson hos fx
spisesteder, hoteller og handelsliv. Out of Season præsenterer i 2018 tre større stedspecifikke kunstværker
og samme antal performances. Der arbejdes på at etablere værker fx ved Egebjerg Bakker. Festivalen får
tillige et kulinarisk underprogram. Svendborg Kommune støtter festivalen med 75.000 kr. og der søges tillige
penge i Småøernes LAG og hos LAG Ærø.
Praksis Arkitekter kender de fleste nok for deres banebrydende og prisvindende arbejder. Særligt er det også,
at virksomheden i dag beskæftiger 20 medarbejdere i Troense og yderligere 6 i København. Man ønsker at
udvide og samle virksomheden på adressen på Tåsinge, som alternativ til at fraflytte området. Bestyrelsen i
LAG SØM anerkender med indstillingen bl.a., at der ved virksomhedens tilstedeværelse er bevaret et levende
bymiljø i Troense og vigtigheden i at sikre fx store kulturarbejdspladser i de små samfund også.
Petrussen Art skal drives af Josefine Petrussen på bare 22 år. Hun er glaskunstner, uddannet hos Ivan Boytler
og har visioner om at skabe kunsthåndværk målrettet det stadigt voksende Grønlanske turistmarked. Også
Amatørfiskerforeningen i Faaborg har øje på turister. Foreningen er en del af Øhavscentret, hvor man jo bl.a.
kan gå på opdagelse under havets overflade og se de fisk, man kan fange i Det Sydfynske Øhav. Gæsterne
efterspørger ofte muligheder for at komme med ud og fiske. Det bliver der nu mulighed for. Foreningen får
støtte til at indkøbe en lille båd. Endelig får den lille virksomhed Dyrkhaven.dk midler til at etablere en online
haveklub. Målgruppen er ’nye’ havefolk, førstegangskøbere af hus med have, nye kolonihusejere eller de
mange, der er en del af urban gardening trenden.

PROJEKTGENNEMGANG
Der indkom denne gang 13 ansøgninger, der samlet søgte for 3,7 mio.kr. og havde projektbudgetter på 12 mio. kr.
Kaffe Lars
Indstilling: 300.000 kr.
Ansøger købte i 2014 det gamle Winthers Kaffe og har siden fået vendt virksomhedens røde bundlinje til begyndende
vækst. Kaffe Lars vil gerne ekspandere yderligere og der er ikke plads i de nuværende lokaler i Brylle. Han ønsker derfor
at flytte virksomheden.
Udover kaffeproduktion og salg af kvalitetskaffe til små og store virksomheder – både fx kontorer og cafeer ønsker
ansøger at kunne tilbyde kaffesmagnings-events, lige fra korte besøg (fx af turister) til kurser (er en mangelvare på Fyn).
Også skoleklasser inviteres inden for til en fortælling om fødevareproduktion, bæredygtighed og globale

LAG SØM
Den Lokale Aktionsgruppe for Syd- Øst- og Midtfyn

LAG SØM
Sekretariat
Sprotoften 1
5800 Nyborg
Tlf.: 62383933
kontakt@lag-soem.dk
lag-soem.dk
Ref.: dts
Dato: 01-09-2017

problemstillinger. Endelig skal der være showroom i lokalerne, ligesom de lokale inviteres ind. På sigt er planen også at
skabe en egentlig café i tillæg til virksomheden.
Kontakt: Kaffe Lars, tlf.: 6475 1319
AOF Center Syd, Byens Gårdbutik
Indstilling: 300.000 kr.
Ansøger vil etablere den socialøkonomiske virksomhed Byens Gårdbutik i Vestergade i Svendborg (AOFs lokaler ud mod
Vestergade). Butikken skal formidle lokalt producerede fødevarer samt budskaber og oplevelser i det kulinariske felt.
Udover butik og formidling af oplevelser via fx Kulinarisk Sydfyn, vil man levere logistik- og serviceydelser inden for
lokale fødevarer, økologi og bæredygtighed. Altså hente og udbringe fødevarer fra lokale producenter til gårdbutikken,
lokale køkkener, spisesteder og andre salgssteder. Ansøger vil facilitere mødet mellem lokale producenter og deres
publikum i samme ånd som Kulinarisk Sydfyn gør det - men hele året. Der vil være friske råvarer, fynske specialiteter,
kolonial, køl og frys på hylderne. Medarbejderne i butikken deler ud af viden om produkterne og viser vejen til
producenterne. Der tilbydes smagsprøver og aktuelle sæsonvarer og madtemaer præsenteres og i køkkenet klares
madpakken og mødeforplejning på bestilling
Kontakt: AOF Center Syd, Karen Tarp, tlf.: 2849 9764
Dyrkhaven.dk
Indstilling: 109.395 kr.
Ansøger vil skabe en online haveklub, der samler
grundlæggende viden om havedyrkning, og serverer den
online på en letforståelig og lettilgængelig måde. Målgruppen
er ’nye’ havefolk –førstegangskøbere af hus med have, nye
kolonihusejere eller en del af urban gardening trenden.
Klubben vil dels have et gratis tilbud (fx blog, nyhedsbrev og
e-bog) og derudover tilbyde 3 typer medlemskaber, der
gradueres efter pris – lige fra uddybende haveartikler, over
planteguides, til how-to-do videoer og meget mere.
Ansøger er uddannet agronom inden for plantedyrkning og
har taget mange kurser, der supplerer virksomheden godt.
Hendes netværk er umiddelbart relevant. Ansøger oplyser, at
der i dag ikke findes seriøse online medlemsklubber inden for havebrug med det samme koncept/produktkatalog
Kontakt: Heidi Nissen, tlf.: 2980 3480
Krew-werk, Out of Season
Indstilling: 93.800 kr.
Ansøger vil skabe festivalen ’Out of Season’, som skal være en festival for kunst og performance i det sydfynske øhav
med Svendborg og Ærø som ankerpunkter. Kunsten skal primært udfoldes i naturen, mens performance-indslagene er
indendørs. Der sigtes efter et højt internationalt niveau og også på en tilbagevendende turistattraktion. Festivalen
afholdes i vinterhalvåret og vil dyrke områdets og årstidens rå skønhed. Festivalen ønsker inden for 3 – 5 år sig udvidet
til også at omfatte Fåborg-Midtfyn og Langeland kommuner og forventningen er, at der på sigt vil skulle etableres et
sekretariat i Svendborg, der skal bemandes.
Der opereres med afledt turismeeffekt. Kulturbegivenheder skaber meromsætning hos spisesteder, hoteller, transport
etc., der her også får mulighed for at sælge uden for sæson. Out of Season præsenterer i 2018 3 større stedspecifikke
kunstværker og 3 – 4 performances. Der arbejdes på at etablere værker ved Egebjerg Bakker, på Skarø i en nedlagt butik
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og Ommelshoved på Ærø. Performances er bl.a. tiltænkt Egebjerg Mølle, ”Høkeren” og Skarø Kirke. Festivalen får et
kulinarisk underprogram. Her forventes samarbejder med bl.a. Kulinarisk Sydfyn der inviteres til at etablere pop upkøkkener. Der vil blive samarbejdet med lokale aktører inden for kunst og turisme
Kontakt: Jan Fälling Samuelsen, tlf.: 2225 1712
Praksis Arkitekter
Indstilling: 300.000 kr.
Ansøger vil udvide ’arbejdspladskvadratmeter’.
Virksomheden har vokseværk og nuværende
rammer er fuldt udnyttede. Man har i tilknytning
til tegnestuen en fredet staldbygning, som ønskes
anvendt til formålet. Ønsket er at kunne samle alle
ansatte i afdelingen i Troense.
Tegnestuen Praksis tog sit afsæt i skipperbyen
Troense på Tåsinge for 11 år siden, I dag
beskæftiger de 20 medarbejdere i Troense
foruden 6 medarbejdere i København.
Forventningen er at det øges yderligere
Kontakt: Mads Bjørn Hansen, tlf.: 3555 2038
Faaborg Amatørfiskerforening
Indstilling: 250.000 kr.
Ansøger er en del af Øhavscentret. I Formidlingscentret kan man bl.a. gå på opdagelse under havets overflade, og se de
fisk, man kan fange i Det Sydfynske Øhav. I det store akvarium er der 5.500 l. vand med forskellig havbund. I centrets
åbningstid fortæller Faaborg Amatørfiskerforening om jolle- og garnfiskeriet i Øhavet, om gode fangster, og de regler
man skal overholde, når man fisker. Det var også Øhavscentret der lancerede begrebet ’klap en fisk’. I centret kan man
også møde havkajakklubben Malik, der bygger grønlænderkajakker og tillige Træskibsforeningen (dem med Havgassen).
Amatørfiskerforeningen oplyser, at mange turister efterspørger muligheden for at komme ud at fiske, derfor ønsker
foreningen at købe båd. Båden forventes at sejle turister i sommersæson og udlejes til fisketure i skuldersæson.
Kontakt: Vagn Gram, tlf.: 2016 7437
Petrussen Art
Indstilling: 94.000 kr.
Mine værker skal give mennesker et minde om Grønland. Josefine Petrussen (efterkommer af Knud Petrussen), er en
ung grønlandsk kunstner på 22 år, som har gennemført en 3-årig STU hos keramikeren Ivan Boytler. Hun vil nu gerne
etablere sig som selvstændig kunstner og vil producere kunsthåndværk lavet af glas i motiver til det voksende
grønlandske turistmarked. I juli 2017 er der allerede planlagt udstillinger i Grønland. Udover salg i Grønland, forventes
Josefine også at sælge på diverse markeder i Danmark. Josefine får kompetent støtte af familie til at drive virksomheden.
Målsætning på lang sigt er at kunne ansætte folk i produktionen.
Kontakt: Josefine Petrussen, tlf.: 27515232
Kontaktoplysninger, LAG SØM:
Formand Kurt Sorknæs, mobil: 21202656, mail: kurt@sorknaes.dk
Koordinator Dorthe Toudal Simonsen, 65317277/22461490, koordinator@lag-soem.dk

