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”Hvor går vi hen, når vi går?
Tak for en fantastisk rejse – en kærlig og
spændende livsvandring gennem maleriske
årstider – svøbt ind i stjernestøv
og frisættelse – vi har fløjet mod
evigheden og besøgt Café Måneskin”
Jeg sammenskrev denne lille indledning
ved vor nyligt afholdte koncert med

Kristian Lilholts trio – det var inspireret af
hans tekster til sangene..
Og pludselig synes jeg det rummer vores
beretning for et år i Ruds Vedbys skønne
favn
Vi har været på besøg i “Café Måneskin”
den fantastiske dag hvor DBS v/ Marianne
og Hans Henrik Nygaard slog dørene op for
alle til indvielse af “ gamle Skole” - et
virkeligt stjerneskud til vor by - hvor vi
løbende
mærker stjernestøvet flyve fint omkring
den igangværende renovering efter alle
kunstens regler
Ja hvor går vi hen når vi går...smut forbi
den gamle skole
- det er som at åbne julekalender hver dag
.. nyt skabes dagligt

Apropos at gåSå er der også i dette år kommet godt
gang i sti og mødestedsplanerne – en aktiv
gruppe har haft travlt med at informere og
motivere lodsejere til at samarbejde om et
samlet stiprojekt i byen
Lokalrådet har haft informationsmøde,
hvor arkitekt Jens Nyboe Andersen
informerede og inspirerede
mødedeltagerne omkring stisystemer og
muligheder
Vi ser frem til, at det bliver en gave til
byen at kunne mødes også under åben
himmel
Det er yderst vigtigt i et lokalsamfund, at
der skabes rum til fællesskaber.. Hvor der
er dialog skabes kimen til nye tanker og
tiltag og demokratiet træder i karakter

Endnu et arbejdsomt år i udviklingens
tegn. Helhedsplanen er i god
implementering og mange af vore
fokusområder er blevet realitet.
..
Et spændende og udfordrende år er gået
og det en sand fornøjelse at opleve det
store borgerengagement, det realiseres
ved alle vore arrangementer– vi oplever at
der er stor opbakning til alle aktiviteter
både, hvor der skal ydes og nydes–
..
Ruds Vedby Lokalråds mission er at være
talerør og løftestang for lokalsamfundet..Vi
ønsker at etablere og deltage i en åben og
direkte kommunikation med både det
politiske system og de lokale borgere..

Lokalrådet er også et inspirationsforum
hvor borgere henvender sig med tanker og
ideer til byens bedste trivsel og udvikling
Vi har løbende møde sammen med de
øvrige lokalråd i kommunen, hvor der
laves koordinerende indsats, som deles
med det politiske system på dialogmøder. I
år holdt vi møde med alle lokalråd og det
politiske system med vor borgmester for
bordenden. Vi har altid gode konstruktive
og åbne dialoger med Sorø Kommune.

Vedbygård er fortsat et stort
opmærksomhedspunkt. Vi har budt den
nye ejer Dan Svenningsen velkommen og
det er med stor glæde at Borgspillet kan
fortsætte i Parken.

Lokalrådet har igen i år søgt om
aktivitetsmidler til vort fortsatte virke .Tak

til Sorø kommune som viser god
opmærksomhed på lokalråd og udvikling i
Ruds Vedby.
Jeg vil lige benytte lejligheden til at takke
alle der bidrager med den helt utrolige
frivillige indsats .
En masse aktiviteter har været gennemført
i året, der er gået – og det store fremmøde
vidner altid om, hvor vigtigt det er, at der
bydes ind med mange forskellige
muligheder for at kunne mødes. Det er
med til at give sammenhold i byen, og det
er også her ideer og nye tiltag fødes.
Det er vigtigt at sige at
lokalrådsaktiviteterne blot er en flig af de
mange aktive tiltag byen vidner om. Uden
hinanden gik det ikke
Kort skal nævnes vort praktiske og
traditionsrige årsværk og indsatsområder:

Hver den første onsdag i måneden holdes
der lokalrådsmøde efterfulgt af åbent
møde –lokalrådsmødet er kl 19 og der er
åbent møde fra kl 20, hvor alle er
velkomne.
Helhedsmøderne følger op på
arbejdsgruppernes opgaver og indstiller til
lokalrådet hvor der skal prioriteres
Derudover holdes møder efter sag og
behov.( arbejdsgrupper og adhoc grupper)
Ruds Vedby Lokalråd

Vores lokale arrangementer er én ting og
vores fælles samarbejde for udvikling af
lokalområderne i hele kommune er en
anden og vigtig vinkel – som hele tiden
skal matches med vores ønske om at gøre
livet levende og engagerende i Ruds
Vedby.

I år har vi fået flere legemuligheder på
naturlegepladsen : et smukt tog i træ ,
mobilitetsring og en fin lille scene – det
hele passer så fint til vor eventyrlige by
" Ej sikke Leg" en labyrint af muligheder.
Byforskønnelsesdag den sidste lørdag i
april trak mange frivillige til, og der blev
lagt meget arbejde i renovering og
oprydning . Byforskønnelsesdage er en fast
aftale – og de ligger fast i kalenderen
nemlig sidste lørdag i april, hvor byen
opkvalificeres af frivillige hænder og gode
gerninger. Her udnævnes og diplomeres
også årets hus – I år modtog Vedbyhus
byens forskønnelsesdiplom – smuk og
historisk opmærksomt istandsat ejendom.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at den
udarbejdede helhedsplan stadig er aktuel
og spændende læsning
I år er der kommet skub i projektet foran
Ruds Vedby Skole – et spændende
aktivitetsområde for alle aldre – endnu et
givende resultat af helhedsplanen
Kirkekoncerten ( samarbejde mellem
Lokalrådet, Menighedsrådet og Borgspillet)
er en velbesøgt aktivitet . I år var det
Kristian Lilholt Trio som trak fulde huse.
Borgspilsfolket sørgede for snitter og dejlig
hygge i Sognegården
Medborgeraftenen sidst i oktober trak også
folk til og det var en helt utrolig dejlig
aften på vor kinesiske restaurant. Vi holdt

vanligt koncept med stille auktion, hvor
folk medbringer ”overflødige effekter”, som
sættes på auktion og giver gode midler til
trængte områder.. I år var overskuddet
doneret til hjemløse ( godt 6000 kr)
4. maj blev traditionen tro fejret på
behørig vis i Søparken sammen med Ruds
Vedbys Historie.
Vi havde fornøjelsen af Ole Glahns
indføring i historiens vingesus
Flagfest 5. juni som udnævner årets
borger:I år faldt valget velfortjent på Ejner
Jensen, der gennem mange år har bidraget
med arbejdsom indsats omkring det
æstetiske i og omkring Vedbygaard,
Orangeri og Ruds Vedby.
Thomas Thopper fyldte luften med sød
musik og Naturlegepladsen er fyldt med

glade mennesker som nyder La Vies gode
service og Borgspillets fine café.
Ruds Vedbys Historie har en fin tradition
med kransenedlæggelse ved statuen af
Frederik d. 7.
Kulturaftener i samarbejdet med
Sønderjysk Forening blev i år fusioneret
med vor medborgeraften.
Flagalleen: Vi har også i helhedsplanen
fokus på udvikling og bevarelse af vor
flagalle´. I år er der kommet udvidelse og
opgradering af vor flagallé - helhedsmidler
er anvendt på en hel unik flagallé, som
også nu også rummer Jernbanegade –
hvor vi fejrer at Toget er en central enhed
i Ruds Vedby
Det kan nytte at gøre opmærksom på
nødvendigheden af frivillige indbetalinger
til vor flagalle´ - tak for hjælp med

uddeling af flyers, hjælp fra Ruds- Vedbys
Historie, der på deres åbne Hus dag får
støttet Flagallen
4. maj og 5 juni benyttes også til
indsamling. Det er dejligt at vi sammen
kan hejse flaget for og med Ruds Vedby.
Juletiden nydes i samvær ved
juletræstænding med gløgg og kakao og
dejligt brød fra bageren, som vi desværre
måtte sige farvel til i år. Brandbilerne er
fast tradition og alle brandfolkene deltager
aktivt i arrangementet. Helt utroligt
fremmøde. Juletræstændingen blev
aktiveret Ebbe Reich´s ( næstformand)
gode ord og juleønsker
Vor årlige juletræsfest var igen i år
tilløbstykke og vor hel unikke juleband
spillede lystigt op til dans - tak til trofast

opbakning fra Peer, Peter, Helge, Michael,
Per og Magnus.
Vor julemand delte godteposer ud til de
glade børn – godteposer - venligt
sponsoreret af DBS.
Handel og Erhverv
Vi nyder godt af at vi har en fast stab af
forretninger og håndværkere i og omkring
byen. Det er vigtigt at vi som borgere i
Ruds Vedby passer godt på dem alle.
"Hvis vi ikke bruger det vi har bliver det
taget fra os…"Altid involverer de sig i de
lokale arrangementer – vi kan annoncere
via opslag og plakater alle steder – Den
bedste annonce er når nogen ser , undres
og taler sammen….og beslutter at mødes.
Det er lokal forankring og udvikling.

En stor tak til de mange
forretningsdrivende der støtter op om
lokalrådets virke.
Boligområdet:
Byforskønnelse og byfornyelsesmidler har
hjulpet fint på opkvalificeringen af byen alle midler er søgt og brugt.
Vi har rigtigt meget at byde på her i vort
lille lokalsamfund. Og vi kan med glæde
konstatere at der dukker der nye dejlige
mennesker op som tilflyttere i Ruds Vedby
Og til vore arrangementer kan vi alle
hjælpe med at introducere vor by og dens
aktiviteter.
Jo vi tror på det attraktive i at flytte til
Ruds Vedby!

Det er så vigtigt at vi kan tilbyde alle de
frie aktiviteter i byen og at vi har fokus på
børnefamilier.
lokalrådet takker Sorø kommune for god
support og lokalt engagement. dejligt at
der er en god og åben dialog både i
lokalområdet og i kommunen.
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