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rasmus lundgaard madsen fik 
stort bifald for ungdommens 

input på debatmødet, og 
hvad der skal til, for at de 
unge vender hjem igen. i 

baggrunden viggo mortensen, 
som stod for aftenens oplæg 

fra organisationen ”oprør fra 
udkanten”, og han styrede 

den efterfølgende debat. Foto: 
lars kamstrup

Udkanten
lars kamstrup  
kamp@folkebladetlemvig.dk

klinkby: - Når vi tager her-
fra for at få en uddannelse, 
så skal vores rygsæk være 
pakket med gode oplevel-
ser. Det er dem, der vil gøre, 
at vi selvfølgelig vender til-
bage og får vore børn her. 
Og vi vil fortælle alle andre 
om, hvor godt det er, og vi er 
bedre end alle andre kom-
muner. Måske skal vi lige se 
op til Klitmøller, som kan til-
trække mennesker, som ikke 
stammer derfra.

Rasmus Lundgaard Mad-
sen - ny student - var absolut 
yngste deltager i debat-mø-
det i Alt-i-et Huset i Klinkby, 
og han høstede stort bifald 
og opbakning til sine syns-
punkter.

- Vi skal være gode ambas-
sadører for egnen, og hvad 
skal der så til. Vi skal have et 
ungdomshus, hvor vi unge 
kan mødes - og det må ger-
ne ligge på Østhavnen. Der 
skal lidt mere fokus på ung-
dommen. Selvfølgelig skal vi 
have de bedste daginstituti-
oner, så folk flytter hertil for 
at få børn. Så der skal være 
et højere antal pædagoger. 
Og folkeskolen skal natur-
ligvis være i top. Her er hav, 

fjord og skov, og nutidens 
trend er med os i den hen-
seende. Man vil gerne dyrke 
naturen, og det skal vi slå på. 
Børnene skal i skolen lære at 
bruge naturen, så de ved, at 
her er godt at vende tilbage 
til, sagde Rasmus Lundgaard 
Madsen.

Han fik opbakning til sine 
synspunkter, selv om der ik-
ke direkte kom politiske løf-
ter om noget ungdomshus 
fra de politikere, der sad i pa-
nelet. Men der var bred enig-
hed om vigtigheden af, at de 
unge også er ambassadører 
for Lemvig Kommune.

Bagagen skal 
være proppet af 
gode oplevelser
Aftnens yngste debattør høstede 
også det største bifald

Udkanten
lars kamstrup  
kamp@folkebladetlemvig.dk

klinkby: Flere uddannelser 
tættere på og flere arbejds-
pladser.

Det så mange som en væ-
sentlig del af løsningen på at 
skabe liv og vækst i det, der 
bliver kaldt for udkanten - i 
dette tilfælde Klinkby-om-
rådet eller Lemvig Kommu-
ne som helhed.

Menighedsrådet i Houe-
Hygum-Tørring havde kaldt 
til folkemøde med titlen 
"Hvad kan Udkanten?". Med 
Viggo Mortensen fra "Op-
rør fra Udkanten" som op-
lægsholder og et panel be-
stående af menighedsråds-
formand Anders Mejdahl, 

borgmester Erik Flyvholm, 
formanden for Landdistrik-
ternes Fællesråd Steffen 
Damsgaard, vindmølleman-
den Jørgen Skovgaard og for-
manden for Landsforenin-
gen af Menighedsråd Søren 
Abildgaard diskuterede han 
fremtidsmulighederne for 
det, der populært kaldes for 
udkantsområderne. Sidst-
nævnte afløste biskop Hen-
rik Stubkjær, som var blevet 
forhindret. Et par hundrede 
tilhørere fulgte debatten.

- Vi skal have fat i de unge 
mennesker. I dag vil de ta-
ge en høj uddannelse, så de 
flytter væk og ikke kommer 
tilbage. Ingen vil være hånd-
værkere længere. De høje 
uddannelser ligger kun i de 
store byer, og der skal være 
flere muligheder her tættere 

på, mente Jørgen Skovgaard 
i sit indlæg.

Han mente, at arbejds-
pladser er den helt store ud-
fordring. Der er mange go-
de virksomheder, men man 
mangler arbejdspladser til 
de højtuddannede.

- Vi skal støtte iværksætte-
re. Måske skulle vi lokalt lave 
en fond, så flere unge vil ka-
ste sig ud i at starte en virk-
somhed, sagde han.

Steffen Damsgaard tal-
te om betydningen af at få 
statslige arbejdspladser lagt 
ud i landet, og at få uddan-
nelser tættere på.

- Det er ramme-vilkår, som 
Folketinget er nødt til at læg-
ge, sagde han.

Flere advarede om, at det 
ikke er alle unge, der skal rej-
se væk for at tage en højere 

arbejdspladser og
et par hundrede fulgte en livlig debat om, 
hvordan man skaber udvikling i Udkanten

Paneldeltagerne var fra venstre anders mejdahl, erik Flyvholm, Jørgen skovgaard, steffen 
Damsgaard og søren abildgaard, og de præsenteres her af sognepræst iben tholstrup. Foto: lars 
kamstrup

Udkanten
lars kamstrup 
 kamp@folkebladetlemvig.dk

klinkby: Både borgmester 
Erik Flyvholm og forman-
den for Landdistrikternes 
Fællesråd, Steffen Damsga-
ard, gjorde op med den atti-
tude, at andre dele af landet 
skal have ondt af en kommu-
ne som Lemvig, fordi vi ligger 
langt fra hovedstaden.

- Vi beder om at få nogle 
ramme-vilkår ændret. Men 
det er ikke, fordi man skal ha-
ve ondt af os. Vi skal holde op 
med at klynke, og vi skal ikke 
tale os selv ned, sagde Steffen 
Damsgaard.

Borgmester Erik Flyvholm 
mente også, at man leverer 
varen i Lemvig Kommune.

- Vi er de bedste i landet til 
at få vore unge godt på vej. 
År efter år scorer vi højt in-
den for ungdomsuddannel-
ser. Vi leverer livsduelige un-

ge mennesker. Vi ligger lavest 
med sygefravær. Det går vir-
kelig godt på de fleste para-
metre. Vi har en udfordring 
med befolkningstallet. Men 
vi har knækket kurven. Gan-
ske vist endnu ikke til, at tal-
let stiger, for det faldet fort-
sat. Men der er meget at væ-
re stolt af. Derfor skal vi være 
gode ambassadører for vort 
eget område, mente borgme-
steren.

De gode historier skal væ-
re med til at skabeb interesse 
for Lemvig, og der kunne for-
tælles flere. Senest har de fri-
villige på Bovbjerg Fyr vun-
det en pris. Nørre Nissum er 
blevet Årets Landsby.

- Vi skal ranke ryggen, 
mente Steffen Damsgaard.

På spørgsmålet om, hvor-
dan man kan gøre det godt 
som lokalsamfund, var me-
nighedsrådformand Anders 
Mejdahl inde på vigtigheden 
af, at man tager imod tilflyt-
tere på den rigtige måde.

- Man starter med at byde 
folk med i fællesskabet, og 
det udvikler sig til, at man si-
ger, der er brug for dem i for 
eksempel bestyrelsesarbej-
det. Så er de med i fællesska-
bet, sagde han.

Formanden for de danske 
menighedsråd, Søren Abild-
gaard talte om, at folkekir-
ken er til stede alle vegne, og 
derfor er det en vigtig sam-
arbejdspartner, når der ta-
les om fællesskab i et lokal-
område.

- Jeg kan godt se det for-
nuftige i udflytning af stats-
lige arbejdspladser, når præ-
sten efterhånden er den ene-
ste akademiker i et lokalom-
råde. I folkekirken er vi med 
tik at støtte, at der er præster 
overalt. Det koster mere i de 
tyndt befolkede områder, 
men det er der ingen surhed 
over i de større byer. Det vig-
tige er, at vi er til stede over-
alt, sagde han.

Der blev også talt om ned-
rivning af faldefærdige byg-
ninger.

- Det er jo defensivt, at vi ri-
ver ejendomme ned. Her kan 
vi ikke komme igennem med 
en ændring af Planloven, så 
vi for eksempel må rive tre 
huse ned for at få lov til at 
bygge to nye, der ligger bedre 
i landskabet, sagde borgme-
ster Erik Flyvholm, som i øv-
rigt mente, at det skulle være 
en landdækkende opgave at 
betale disse nedrivninger.

- I dag må vi lokalt betalt 
størsteparten af udgiften. Det 
ville være rimeligt, det var en 
del af relakredittens område 
at finansiere, når ejendom-
me bliver i overskud, sagde 
han.

 

Man skal ikke 
have ondt af os
Panel-deltasgere opfordrede til, man stopper klynkeriet, 
da der er nok at være stolt af i lemvig Kommune
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      uddannelse er løsningen på Udkanten

Jørgen skovgaard og steffen Damsgaard under panel-debatten. Foto: lars kamstrup

uddannelse. Fra salen talte 
Morten Agger om det vigti-
ge i, at unge bliver i lokalom-
rådet, og at man oppriorite-
rer erhvervsuddannelserne 
lokalt.

Lars Ebbensgaard under-
stregede, at den eneste er-
hvervsskole, man har i kom-
munen, er Fiskeriskolen i 
Thyborøn.

- Den bør vi nok bakke me-
re op om, end det bliver gjort. 
Det er landets eneste, og det 
er en vigtig uddannelse. Og 
så skal vi have et universitet 
til Thyborøn. Dem, der ar-
bejder med havet, havbiolo-
gi, fødevarer med mere, skal 
være ved havet. Vi har Fiske-
riskolen. Vi skal slutte hver 
sætning med, at vi vil have 
et universitet til Thyborøn, 
sagde han.

Her påpegede Steffen 
Damsgaard, at man ikke 
skal tro, at et universitet er 
en stor enhed. Det kan deles 
op i mindre enheder, så det 
kan lade sig gøre.

- Men universiteterne gør 
det nok ikke af sig selv...

Erik Flyvholm påpegede, 
at ægtefællejob er vigtige, og 
det er en del af, at statslige ar-
bejdspladser bliver flyttet ud.

Med hensyn til arbejds-
kraft var der en positiv ind-
stilling til de mange østeuro-
pæere, der arbejder i land-
bruget.

- Udlændingene er gode 
medarbejdere, som bosæt-
ter sig her, skaber familie og 
har børn i daginstitutioner 
og skoler. Dem er vi glade 
for, sagde Jørgen Skovgaard.

- Man kunne kalde dem 

nye borgere i stedet for ud-
lændinge, mente forman-
den for Lemvigegnens Land-
boforening, Bent Graversen, 
som i øvrigt opfordrede til, at 
man i denne diskussion ikke 
fokuserede på små geografi-
ske områder, men opfattede 
hele det vestjyske område 
som lokalt, da andres succes-
er vil smitte af andre steder.

Debatten kørte livligt, og 
som aftenens indleder, sog-
nepræst Iben Tholstrup, slut-
tede mødet af med at sige, så 
var dette starten på en sam-
tale, som vil køre videre, og 
som der også vil blive holdt 
flere møder om i fremtiden.


