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Mern et godt sted at bo og virke
På foranledning af Vordingborg Kommune og i overensstemmelse med kommunens
retningslinjer er Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne etableret.
Det er Lokalrådets ambition, at skabe en velfungerende dialog mellem borgerne og
kommunen gennem Lokalrådet.
Mern lokalområde dækker Mern, Tolstrup, Røstofte, Øster Egesborg, Lekkende,
Sandvig, Kindvig, Sageby.
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Forord
Mern og omegn bygger på fællesskab og har meget at byde på.
Mern by er beliggende centralt i Vordingborg Kommune, og har som den eneste
landsby busforbindelser til kommunens tre købstæder.
Mern er et godt sted, at bosætte sig. Vi ønsker at fremhæve:
•
•
•
•
•
•
•
•

I Mern og i nærområdet er der gode skoletilbud, SFO og børnehave
I Mern er der fritidstilbud til både børn og voksne
I Mern er der billige eje- og lejeboliger
I Mern er der gode busforbindelser mellem Mern, Vordingborg, Stege
og Præstø med afgange hver 1/2 time på hverdage
Tæt ved motorvejstilkørsler. Fra Mern er rejsetiden til København
kun en time i egen bil
I Mern er der dagligvarebutik med medicinudlevering samt
pakkeforsendelse- og udlevering
I Mern er der unik natur fx langs Mern Å
I Mern er der et godt foreningsliv

Iderigdom – fra stormødet med byens øvrige foreninger
den 19. november 2014 – bilag 2

Kirken et aktiv i lokalsamfundet
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Sognepræst i Mern og Øster Egesborg kirker
Alex Mark Knudsen

Gl. Præstøvej 20, 4735 Mern
tlf.: 55 99 70 27 eller 5165 6897
E-mail: almk@km.dk
Træffes alle dage undtagen mandage

Det historiske vingesus
Saftstationen
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De Danske Sukkerfabrikker anlagde i 1902 saftstationen i Mern, der sammen med
fire andre saftstationer var tilknyttet sukkerfabrikken i Stege. Det bidrog stærkt
til, at egnens sukkerroeavlere ønskede banen forlænget fra Præstø til
Mern. Banen åbnede i 1912 og blev nedlagt i 1961.
På saftstationerne samledes sukkerroer fra de lokale roe-dyrkere, saften blev presset
ud og ført til hovedfabrikken via rørledninger. Derved undgik man at transporterer
roerne over lange afstande. Saftstationen er tegnet af arkitekt Emil Jeppesen og til
anlægget hører også en høj skorsten, roedepoter i beton, forpagterbolig og en
vejerbod ved indkørslen. Mern Saftstation var i mange år Danmarks sidste
saftstation. Den lukkede i 1976 og blev siden omdannet til jernhandel i 1980.

Toget - på vej fra saftstationen med affald fra saftstationen

Den gamle stationsbygning i Mern
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Vandtårnene
Mern, der i dag opleves som én landsby, eller ét lokalcenter, har oprindeligt været en
tvillinge landsby delt i to byer Søndre Mern og Nørre Mern. Mern Å, der løber
gennem byen, har opdelt byen i to. De to vandtårne er et vidnesbyrd om denne
opdeling. Det ene vandtårn står på Gl. Præstø- vej 41A, opført i 1928, og ligger på
højdedraget ved indkørslen fra nord, det andet vandtårn, fra 1912, ligger
Skolemarksvej 10, på højdedraget ud til markerne ved indkørslen fra Lilliendalsvej i
syd.
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Teknisk Skole Mern

I 1929 købte Håndværkerforeningen en parcel på Lilliendalsvej. 5. januar 1930 var
der indvielsesfest for Teknisk Skole. I 1939 ansættes hovedagent, Viggo Simonsen,
som pedel, kasserer og opkræver. Disse funktioner oppebar han hele skolens levetid.
Aktiviteterne i og omkring skolen var både faglige, kulturelle og underholdende.
Lærlingeundervisning, skuemestre til forårets svendeprøver, tilskud til
Finlandshjælpen, besøg af Osvald Helmuth, udflugt til Husflidsskolen ved Kragevig
og meget andet. Den 25. november 1942 udvides i Håndværkerforeningen til også at
omfatte borgerne. Bestyrelsen i den nyoprettede Mern og Omegns Håndværker- og
Borgerforening bestod af 7 medlemmer, 4 håndværkere og 3 borgere valgt på
generalforsamlingen. En ny lærlingelov ser dagens lys, og skolen lukker i 1954.
Lærlinge henvises til amtets fagskoler. Teknisk Skole ejes stadigvæk af Håndværkerog Borgerforeningen.
Endvidere har der tidligere været både andelsmejeri (nuværende: Startskuddet og
Kulturhuset Multicum ) samt postkontor i byen. Mern var en meget driftig by. Det
kan også ses på, at de har været flere dagligvarebutikker, slagtere og bager,
boghandel, bank m.v.
Har ovenstående givet inspiration til, at læse eller høre mere om Mern og
omegn, så kontakt:
Langebæk Lokalhistoriske Arkiv, Østergårdsstræde 1A, 4772 Langebæk
tlf 55 39 53 34, mail arkiv@laloar.dk - eller bosætningsambassadørerne.
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Møder og bestyrelse / dialogmøder med Vordingborg Kommune
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 3 suppleanter. Den har ingen politisk
tilknytning og konstituerer sig selv. Første konstituerende møde blev afholdt den 21.
november 2007.
I dag er bestyrelsen sammensat på følgende måde:
John Hove fmd., Ib Petersen kasserer, Karl Peter Nielsen (KP), Verner Fredie
Petersen, Benny Petersen, Alex Mark Knudsen, Poul R. Dietz. Endvidere 3
suppleanter. 1. suppleant Helge Christensen, 2. suppleant Haneeva Kofoed og
3. suppleant Holger Jacobsen Fugl.
I dagligdagen er der en tæt dialog mellem dialogudvalg, lokalråd og administration.
Mindst én gang om året afholdes der dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg.
På samme måde afholdes der et administrativt stormøde mellem administration og
lokalrådenes bestyrelser. Dialogen er med til at sikre, at der en bred og et
helhedsorienteret perspektiv på de enkelte lokalområders styrker og udfordringer.
Bestyrelsen afholder møde en gang i kvartalet eller efter behov.

Skoletilbud i nærområdet
Kulsbjerg Skolen / Mern afdeling / SFO og Børnehave
Lokalrådet har et tæt samarbejde med skolen. Skolen er en afdeling Kulsbjerg Skolen
med afdelinger i Stensved, Mern og Nyråd. Skolens afdelinger har i alt 891 elever fra
0 til 9 klasse.
Kommunalbestyrelsens besluttede i august 2014, at flytte Mern Børnehave til
Kulsbjerg Skole, Mern Afdeling. Efter flere forskellige modeller for at etablere
daginstitutionen på selve skolen er undersøgt, er der nu enighed om en model for
indretning af bygningerne til både skole og daginstitution.
Skolens adresse: Kulsbjerg Skole, Kalvehavevej 21, 4735 Mern 5536 4682.
Afdelings- og SFO leder i Mern Bendt Wittrock Jespersen.
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Børnehaven i Mern rykker ind på Kulsbjerg Skoles Mernafdeling.
Børne-, unge og familieudvalget har sagt god for de foreløbige skitser
for en ombygning af Mern-afdelingens lokaler, hvor daginstitutionen
for de 0 til 6-årige børn får lokaler i den nuværende indskoling.
Indskolingen rykkes til lokaler i den ældre del af skolen, hvor der i dag
blandt andet er forberedelseslokale for lærerne og et skolebibliotek.
En arbejdsgruppe med repræsentanter fra ledelse, medarbejdere og
bestyrelser fra både skole og børnehave har allerede gjort sig en del
tanker om, hvordan de to institutioner kan fordele skolens
kvadratmeter, men hvordan den endelige fordeling bliver, er endnu ikke
helt på plads.
Samling i ny tilbygning
Som en del af børnehavens indflytning er der også planer om en ny
tilbygning, der skal skabe et fællesrum som erstatning for det rum i den
nuværende indskoling, som skolen har brugt til samlinger for alle
årgange.
Ifølge tidspladsen kan alle ændringer i forbindelse med flytningen være
færdige i starten af 2016. På udvalgsmødet blev tidsplanen dog ændret
en smule for at give arbejdsgruppen tid nok til at udarbejde den
endelige skitse.
Projektet Ådalen – se bilag 3

Friskolen i Øster Egesborg
Er en lille privat skole med et trygt og overskueligt miljø. Skolen har eksisteret siden
1983 og bygger ikke på nogen bestemt religion, ideologi eller pædagogisk princip.
Der er ca. 185 elever fordelt fra 0. klasse til og med 9.klasse, med max. 18 elever pr.
klasse i indskolingen og i mellem gruppen, og max. 20 elever i overbygningen.
Der er også tilknyttet en SFO (til og med 3. klasse) til skolen.
Der er gode busforbindelser til og fra skolen.
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Efterskolen Østergård
Tager elever mellem 14 og 18 med særlige og specifikke indlæringsvanskeligheder.
Østergårdstræde 42
4735 Mern
Telefon: 55 39 61 30
Mail: kontor@oe42.dk

Afsluttede projekter der underbygger den grønne udvikling
Sundhedsstien Solskinshistorie
Sundhedssti med gratis æbler til alle i Mern Landsbyforum 2013. Ny sundhedssti gør
skolevejen sikker og naturen tilgængelig for alle. For 17 år siden blev et stykke af den
gamle kirkesti i Mern pløjet op. Men de lokale beboere fortsatte med at bruge den, for
ved at følge den sti undgik de nemlig den befærdede hovedvej gennem byen. I dag er
den gamle kirkesti genetableret og blevet en del af Mern Sundhedssti. Stien giver
adgang til unik natur og er et projekt båret af lokale kræfter, der viser, hvordan vi i
fællesskab kan kombinere adgangen til natur og rekreative områder med lysten til at
få bedre motion. Landmanden, som har marken på den ene side af kirkestien, og den
private husejer, som har haven på den anden side, har begge stillet et stykke af deres
jord til rådighed til kirkestien – til fælles gavn og glæde. ”Det er utrolig flot af
lodsejerne. At der er sådan en opbakning gør, at det er sjovt at lave sådan et stykke
lokalt arbejde,” siger John Hove, formand for Mern og Øster Egesborg Lokalråd. ”Nu
kan dagplejebørnene færdes trygt og gå og nyde turen i ro og mag,” fortæller John
Hove, mens han viser vej ad sundhedsstien, som løber videre ned langs kirken og ind
gennem noget buskads ved siden af præstegården. Her bag buskadset åbenbarer sig
et kuperet græsareal med cirka tredive frugttræer plantet i små klynger. ”Tanken er,
at når folk går tur, så skal de kunne række ud og plukke sig et friskt æble og smage på
naturen. Vi har også vilde jordbær længere fremme langs stien, og senere er det
planen at plante nogle vilde hindbær,” fortæller John Hove. Frugttræerne er
sponseret af bl.a. Mern Håndværker og Borgerforening, Mern Forsamlingshus, nogle
lokale partier, lokale håndværksmestre og mange flere (se
www.mernogegesborglokalraad.dk). De er plantet af lokale hænder – også præsten
sprang til med spade og manpower for at støtte projektet. Stien løber fra Sønder
Mern til Nørre Mern, den krydser åen og forbinder de to bydele, den snor sig noget så
idyllisk og smukt langs åens brinker. Og undervejs på den cirka halvanden time lange
spadseretur kan du både opleve ænder og frøer, ørreder og andre fiskearter i åen,
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sommerfugle, vilde blomster, vandets klukken… ”Sundhedsstien er et åndehul i
Mern. Den bliver brugt af rigtig mange. Og udover at forskønne byen og området
tjener den også det formål, at den skaber en sikker skolevej for byens børn. Som det
er nu, kan de faktisk gå i skole uden at skulle ud på farlig vej,” siger John Hove. Han
er tidligere murer og i dag på efterløn. Han lægger mange timer og kræfter i
lokalrådsarbejdet. Og han går selv stituren hver eneste dag. Fokus på Merns skønhed
”Det, vi overordnet gerne vil med sundhedsstien og alle de andre ting, vi har
Her er også anlagt natur motionsredskaber samt toilet. Stierne er belagt med grus, så
de kan bruges også fugtigt vejr. Endvidere er der etableret bænke samt
magasinbænke, således skolen kan opbevare deres redskaber, hvor de skal anvendes.
Over Mern å er anlagt en bro, således der nu er et naturligt sammenhæng, til den
øvrige del af anlægget langs åen. Vordingborg Kommune har sået græs, og
efterhånden tegner der sig konjekturer til et meget rekreativt område, idet
regnvandsreservoiret nu udgør en dejlig sø med anlagt sti, der ligeledes anvendes
meget. Projektet har endvidere medført et rigt fugleliv ved søen.

Engbo
Mern Håndværker- og Borgerforening har forpagtet dette privatejede areal ned til
Mern å indtil 2016. Arealet benyttes til store arrangementer, der samler byens
borgere til teater, Sct. Hans Bål og lignende. Engbo er en del af den grønne struktur i
byen, hvor det er muligt at gå en tur. Her er grønt, ro og fred. En del af arealet
afgræsses af får. Vordingborg Kommune slår græs på en del af arealet. Ved åen er der
mulighed for at stå og fiske. Lokalrådet har fået etableret en bro over åen fra Engbo til
arealerne syd for præstegården og forøget mulighederne for at færdes langs åen og gå
en rundtur i Mern.
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Grillhytten i anlægget – Det nye samlingssted for områdets borgere

Bålpladsen – bliver flittigt brugt
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Bænksæt i anlægget ved grillhytten ”når jeg bliver gammel, vil jeg sidde på en
bænk og se ned mod åen”

Motionsredskaber i naturtræ – udfordringer for alle i naturen

Samarbejdet med øvrige foreninger
Lokalrådet har et tæt samarbejde med byens øvrige foreninger, som også fremgår
af det anførte stormøde og resultatet af dette.
Mern Ungdoms- og Idrætsforening MUIF
Udbyder en mangfoldig af tilbud til både børn og voksne. Fx fodbold, håndbold,
badminton, gymnastik og løb/gang. Endvidere samarbejdes med øvrige foreninger
om afholdelse af bankospil i forsamlingshuset.
Kontakt: Via foreningens hjemmeside
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Mern Borgerforening
Kontakt: Formand Erich Rasmussen 55 99 74 38

Foreningen arrangerer udflugter
Juletræfester, udlejning samt
bankospil i forsamlingshuset. Borgerforeningen havde 100 års jubilæum i 1999.
Mern 4 H
Om Mern 4H:
Mern 4H har eget klubhus og bålhytte på et dejligt natur område med gode
muligheder til at have 4H haver, lave bål, lege og mange andre sjove aktiviteter.
Klubhuset ligger på Lilliendalsvej 36a, 4735 Mern.
Hvad er 4H?
4H er en organisation for engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr,
haver og madlavning. 4H giver dig fællesskab omkring grøn fritid. Vil vil gerne skabe
selvstændige, nysgerrige, ansvarlige børn og unge gennem praktiske og kreative
aktiviteter.
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Bosætningsambassadører
Overvejer i at bosætte jer i Mern, eller i omegnen af Mern, kan I kontakte en af de
nedenstående bosætningsambassadører. Mern og omegn bygger på fællesskab. Vi
vil derfor gerne invitere dig på en guidet rundtur i Mern, så i ved selvsyn kan opleve
den mangfoldig byen kan byde på.

Ønsker I en guidet rundtur med en bosætningsambassadør - Kontakt en
af nedenstående:
John Hove 25 70 87 99, mail hove@anarki.dk
Karl Peter Nielsen (KP) 55 99 75 81, mail kpn1@live.dk

Planer og strategi for udviklingen

2,5 millioner kroner til borgerne i Mern
Formanden for Mern og Øster Egesborg Lokalråd tabte mælet og næsten også
telefonen, da Sjællandske onsdag eftermiddag kunne overbringe ham nyheden om, at
der er millioner på vej til det lille bysamfund.
Kommunen har søgt staten om en million kroner i støtte til Mern - og pengene blev
onsdag bevilget af Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet på betingelse af, at
kommunen også spæder til. Dermed er der cirka 2,5 million kroner, som skal bruges
til at forskønne landsbyen i midten.
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Der er en styregruppe med repræsentanter for alle de lokale foreninger, som har søgt
om pengene. Men det er borgerne, der får lov at bestemme, det er fantastisk det her,
lød det i år fra Mern, hvor John Hove ser frem til udviklingen.

Mern - et godt sted at bo
Hele hensigten med projektet er at gøre Mern til et rigtig godt sted at bo. Vi skal
tiltrække nye - og få de nuværende mennesker til at blive her.
Derfor bliver det også borgerne, der skal sætte dagsordenen. I grove træk går
projektet på at gøre det grå grønt ved at nedrive nogle af de tomme ejendomme og i
stedet skabe grønne torve og frirum. Helt konkret er der også planer om at sørge for
adgang for gangbesværede og handicappede til et grønt stisystem, som allerede er
etableret.
Når borgerne på et møde har besluttet, hvilke projekter pengene skal
bruges på, vil lokalrådet sikre, at disse bliver prioriteret, organiseret og
igangsat.
Efter borgermødet indsættes handlingsplanen som bilag til
udviklingsplanen!

Øvrige tilbud der fremmer udviklingen i Mern
Strategi/vision for udvikling og erhverv, der underbygger
Vordingborg Kommunens plan 2030 samt den grønne
udviklingsplan
Vi ønsker særligt, at have fokus på:
•
•
•
•
•

At Mern skal være et godt sted at bo og virke.
At den enkelte borger får mulighed for, at være aktiv medspiller i
lokalsamfundet.
At fokusere på de gode muligheder for børnepasning, uddannelse
og fritidsaktiviteter, der giver trivsel, sammenhold og tryghed.
At fastholde og udbygge de gode samarbejdsrealisationer til
erhvervs- og foreningslivet samt til Vordingborg Kommune.
At vi fortsat vil fremme de grønne visioner for lokalområdet.

Erhvervsstrukturen, som vi kender i dag med landbrug,
håndværk/butikker, liberale erhverv og internetvirksomheder, ønskes
fastholdt og gerne udbygget. Et godt erhvervsklima kræver et godt og
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konstruktivt samarbejde med kommunen. Vordingborg Kommune kan
ved hurtig og smidig sagsbehandling fremme denne udvikling. Et mindre
lokalsamfund som vores, vil være et oplagt område for fremme af
internet handel, liberale erhverv samt tiltrække iværksættere. Det
fordrer velfungerende og hurtigt internetforbindelse (der er fibernet i
Mern), samt attraktive etableringsmuligheder. Herved skabes
fundamentet for, at fastholde og tiltrække arbejdspladser til
lokalområdet. Vi har haft møde med Vordingborg om
erhvervsudviklingen. Det er rimeligt at antage, at det niveau vi har nu
som anført kan bibeholdes. Skolen vil være fortsat være et stort aktiv i
forhold denne strategi. I forhold til byens dagligvarebutik er det op til
borgerne selv at afgøre om den skal overleve på længere sigt. Handles
lokalt er de grundlag for en levedygtig butik. Der bør sikres, at gamle
huse der står og forfalder rives ned. Der skal søges midler via den
statslige nedrivningspulje. Her kan søges midler i.f.t. byer i
landdistrikterne med under 10.000 indbyggere. I Vordingborg er rigeligt
bygningsmasse til iværksættere. Både Erhvervsrådet og Væksthus
Sjælland støtter iværksættere med råd og vejledning, således ideer kan
afprøves før der starter op med CVR-NR. Skal iværksættere til Mern vil
det kræve konkrete bæredygtige ideer samt personer, der kan/vil
investere i egne bygninger/lokaler. Vi ønsker derfor, at have fokus på de
to nedenfor anførte prioriteringsområder:
Vi har valgt, at som første prioritering EN GRØN BY I EN GRØN
UDVIKLING. - Det skal ske ved udviklingen af et torvemiljø midt i byen
ud fra beboernes ønsker. Disse ønsker tænkes og videreudvikles på
IDEKONTORET. Der tænkes videre i forhold til, at søge midler til
forskønnelse af indfaldsvejene, så byen ”tager sig grønt ud” uanset
hvilken af indfaldsvejene man vælger. - Der bør indarbejdes
trafikdæmpende foranstaltninger i dette projekt. Der samarbejdes med
skolen omkring videreudviklingen af vores LUP. Et af de vigtigste
projekter der er i støbeskeen er Mern Ådal Projektet. Der er som anført
udarbejdet forskellige forslag/ønsker til anvendelsen af området. Når
dette projekt er færdigt, vil det binde SUNDHEDSSTIEN, ENGBO og
MERN ÅDAL sammen til et GRØNT OMRÅDE til gavn for både skolen,
beboerne som helhed og alle i vores område.
Der er lavet en partnerskabsaftale med skolen således, at Lokalrådet
tager sig af vedligeholdelse af de grønne områder, der samarbejdes om
etableringen af Mern Ådal Projektet. Den gamle inspektørbolig ved
skolen stilles til rådighed for byens borgere og foreninger i det omfang
skolen ikke selv anvender huset. De konkrete ønsker/ideer for
anvendelsen af huset er anført i nedenstående afsnit om
bosætningsstrategien.
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Der nedsættes en arbejdsgruppe med en tovholder, der skal sikre den
løbende vedligeholdelse af de grønne områder.
Som anden prioritering er valgt EN AKTIV BOSÆTNINGSSTRATEGI.
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Vi vil aktivt markedsføre vores område – dele af LUP’ en anvendes i
markedsføringen. LUP’en synliggør de mange muligheder byen og
området som helhed tilbyder borgerne.
Der søges om midler via markedsføringspuljen ved Vordingborg
Kommune.
Der er udarbejdet en velkomstfolder, der ligger på vores
hjemmeside: www.mernogomegn.dk. Der er udpeget 2
bosætningsambassadører, men meningen er, at alle der får
kendskab til nye tilflyttere kan udskrive velkomstfolderen.
Mern skal ikke være en flygtningelandsby - men de er her og
kommer - skal mærke de er velkommen. Derfor vil der blive nedsat
en integrationsgruppe, der i samarbejde med Kalvehave - og ud fra
deres erfaringer - skal sikre et konstruktivt integrationsforløbet.
Vi vil - ud fra de muligheder vi har fået – ved anvendelsen af den
gamle inspektørbolig ved skolen sikre, at huset bliver et socialt
samlingspunkt for alle byens beboere. Der vil blive nedsat
arbejdsgrupper, der skal sikre borgernes ønsker og ideer for
anvendelsen udvikles. På IDEKONTORET er tænkt tanker om:
Ungdomsklub der skal sikre, at der tages ansvar for/og iværksætte
aktiviteter for de unge, der ikke er omfattet af SFO, så de har et
godt og udviklende sted at være, når skoledagen slutter, og til deres
forældre er hjemme fra arbejde. Det gælder om at få fat i alle unge
– også dem der ikke interesserer sig for sport.
Mormorgruppe der skal sikre tilsvarende værdier.
Mødested for byens borgere, hvor det væsentlige vil være, at hygge
sig sammen og herved skabe et godt socialt sammenhold. Man kan
spille billard, bob, kort, strikke m.v.
Sang/musikcafe – Arbejdsgruppe/tovholder, der sikrer
etableringen. Her kan man mødes til sangaftner fra
højskolesangbogen og andre steder fra. Det kan også være godt
musik. Her kan også øves revy, dilettant m.v.
Mødested for byens foreninger.
Mødestedet for sikring af et godt integrationsforløb.
De løbende tiltage til forskønnelse og byfornyelse vil medvirke til,
at fastholde det nuværende befolkningsgrundlag.
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Byens dagligvarebutik er central placeret i bymidten. Ud over et bredt
udvalg af dagligvarer, er her udlevering af medicin fra apoteket.
Endvidere kan man sende og modtage pakker.

Mern Forsamlingshus
Forsamlingshus til diverse fester og begivenheder.
Udlejning af porcelæn, borde, stole mm.
Laila Cederlund 55 99 75 88 / 22 63 64 54
For spørgsmål om udlejning af lokalet,
kontakt John Rohde på
tlf. 25 78 70 43
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Kindvig Forsamlingshus
55 99 73 90
Kindvigvej 7 4735 MERN

MERN ANTENNEFORENING
Fmd. Steen Hansen
6016 0643
formand@mernantenneforening.dk

Mern Haveaffaldsplads
Mern Haveaffaldsplads
Lilliendalsvej 32B
4735 Mern
Se her, hvor AffaldPlus' andre genbrugspladser ligger: Kort over alle
genbrugspladser og vejviser
OBS. Fra 1. januar 2015 kan du aflevere haveaffald døgnet rundt på
Mern Haveaffaldsplads.

Kulturhuset Multicum arrangerer koncerter og foredrag hen over året, hvor der
også er mulighed for, at få lækkert mad forinden. Disse arrangementer er
kendetegnet ved altid god stemning, socialt samvær samt gode fælles oplevelser.
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Beliggende:
Gl. Præstøvej 22
4735 Mern
Danmark
Hvis du ønsker at bestille billetter over telefonen, eller har andre spørgsmål kan
Multicum kontaktes på:
Telefon. 28 92 90 69
E-mail: multicum@startskuddet.dk

Stærk koncert i Mern!
Lidt med John Fogerty, Bruce Springsteen og Neil Young - og så en masse Henning
Stærk. Fredag aften stod i old-school-rockens tegn, da sidstnævnte gav koncert på
Mern Stadion. Hovedpersonen havde lånt lidt af de førstnævnte til glæde for alle de
400 betalende gæster og frivillige. Vi synes, det gik rigtigt godt. Det er første gang, vi
har lavet sådan en koncert. Og der var en rigtig hyggelig stemning, siger Per B.
Christensen, talsmand for Mern UIF, der arrangerede koncerten sammen med
MultiCum drevet af Startskuddet og institutionens elever. Henning Stærk er en tand
større end de navne, som hidtil har været på besøg i området, og derfor var
arrangørerne også nødt til for første gang at tage en entré på 50 kroner.

Startskuddet - DEN UNGE I CENTRUM
Startskuddet er et helhedstilbud med et holistisk menneskesyn. Vi råder over flere
forskellige botilbud, skoler og aktivitetstilbud og kan tilbyde et fleksibelt og alsidigt
forløb med store muligheder for at finde fællesskaber på tværs af bosteder,
gennemføre skole og uddannelse samt mulighed for at skifte behandling, bosted eller
skole undervejs.” Vi har størrelsen til at kunne tilbyde en bred palet af muligheder,
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men samtidig er vi meget fleksible. Det skyldes blandt andet, at vi altid sætter den
unge i centrum. Det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi gør. Vi sætter os i
den unges sted og omsætter det til faglig handling. Vi modtager ofte unge, der har
været igennem flere mislykkede anbringelser. Mange af de unge bliver overraskede
over den grad af tålmodighed og tillid, vi møder dem med, men vi har mange års
erfaring med en åben og tillidsfuld tilgang. Vi tilstræber desuden størst mulig
åbenhed overfor de unge, deres forældre og kommunerne”.

Plejecenter Solhøj og Egehuset

Ældrecenter Solhøj er et gammelt plejehjem, hvor der er bygget om og til sidst i
90`erne. På Centret er der flere hyggekroge, kombineret fjernsynsstue og
opholdsstue.
På første sal er der endvidere en spisestue/opholdsstue med en dejlig udsigt.
Centret er tilknyttet Vordingborg Madservice, og maden kan nydes i vores hyggelige
café eller i egen bolig.
Der er 28 lejligheder fordelt på 2 etager. Lejlighederne indeholder badeværelse, the
køkken samt kombineret stue og soveværelse.
Ældrecentret yder sygepleje samt visiteret hjælp til personlig pleje og praktisk
bistand til beboere på centret samt borgere i eget hjem i det omkringliggende distrikt.
Plejepersonalet består af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og
sundhedshjælpere og sygehjælpere.
Desuden er der ansat administrativt personale, flexjobber, jobpraktikanter.
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Egehuset

Daghjemmet Egehuset er et tilbud til hjemmeboende yngre og ældre demente
borgere.
Egehuset ligger på Banevej 6 i Mern.
Daghjemmet er indrettet som et ganske almindeligt hjem, og vi tilrettelægger
dagligdagen, så den ligner borgernes hverdag så meget som muligt. Vi tager
udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og ønsker, herved bevares borgernes
færdigheder længst muligt. Daglige gøremål og aktiviteter planlægges ud fra
det: f.eks. madlavning, havearbejde, kreative ting efter borgernes ønske.
Vi vægter det sociale samvær meget højt.
Der er plads til 8 borgere dagligt, og der er få og faste medarbejdere, som
er specieluddannede indenfor demensområdet.
Vi har åbent alle hverdage fra kl. 9.30-15.00.
Daglig leder Britta Lund træffes på tlf. 40 34 47 17

Krolf i Mern
Ældre Sagen og Solhøj er gået sammen om anlæg af en krolfbane på Solhøjs grund.
Krolf banen stilles gratis til rådighed for alle.
Krolfkøller og kugler kan lånes på Solhøj gratis.
Fast spilledag om onsdagen fra 13.00 til 16.00.
Tilmelding til Kirsten Olsen på telf. 5537 4024
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Vandværk og Rensningsanlæg
Mern Vandværk a.m.b.a.
G. Præstøvej 36B
4735 Mern
En del af Vordingborg Forsyning

Rensningsanlægget i Mern

Mern Renseanlæg – hører under Vordingborg Forsyning
Præstevænget 1A
4735 Mern
Anlægget forventes nedlagt i 2015/2016 - afhængig af, hvor hurtigt den tilsluttede
ejendommen bliver kloaksepareret inde på egen grund. Herefter kan grunden og
den tilhørende hus formentlig overtages fordelagtigt! Når der foreligger
nærmere herom, indføres det i handlingsplanen.
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Mern by og de nærliggende lokalområder er kendetegnet ved en række mindre
håndværks- virksomheder, som fx mekaniker, elektriker, tømrer, maler,
anlægsgartner m.v. men også internetvirksomheder, samt liberale erhverv og
naturligvis landbruget. Denne udvikling forventes fortsat. Markerne omkranser byen
og mange kan nyde synet af dyrelivet lige uden for døren.

Mern er udpeget som lokalcenter. Der er mulighed for boligudbygning inden for
kommunens eksisterende rammer for Mern. Der er i kommuneplanen udlagt 2
rammeområder til erhverv, som stadig ikke er udnyttet fuldt ud. Den tidligere
saftstation i Mern er med denne kommuneplan ændret til boligområde med
fællesanlæg, offentlig og privat service og mindre ikke genevoldende virksomheder.
Saftstationsområdet er af Kulturarvsstyrelsen udpeget som et
bevaringsværdigt industrimiljø, hvilket skal afspejles i den videre
planlægning.
Mern Å – og adgangen hertil – søges indarbejdet i byplanlægningen. Også LekkendeMaglemose søges inddraget som et udflugtsområde for indbyggerne i Mern. Alle
rammeområderne i kommuneplanen for Mern ligger i byzone.
Når man kommer fra Ørslev, kører man gennem Røstofte, der er et mindre
bysamfund. Byen er kendetegnet ved en større maskinforretning. Kører man til
venstre kommer man til Lekkende, hvor Lekkende Gods er beliggende.
Hovedbygningen er opført i 1838 og udbygget i 1880. Der er offentlig adgang til
omgivende skove. Herefter ser man Øster Egesborg på højre side, hvor kirken
ligger smukt på bakken. I byen ligger områdets eneste friskole. Fortsætter man forbi
friskolen, kommer man til det lille lokalsamfund Tolstrup. Kører man videre ad
Ørslevvej, kommer man gennem Mern by mod øst, videre til Kindvig, Sandvig og
Sageby, der er de kystnære bysamfund. Her forefindes både havn,
sommerhusområder og forsamlingshus.
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For sejler- og lystfiskerfolket, er der fra Mern kun små 6 km til Sandvig Havn.

Sandvig
Sandvig ligger i et naturskønt område, som er et besøg værd.
Som vist på billedserie kan man ved at dreje til venstre lige før havnen, gå langs med
vandet mod Kragevig. Det foregår vi den landskendte Sjællandsleden. Skulle man
efter en lang vandretur i området blive træt, er der overnatningsmuligheder lige ved
havnen, og kan der vågne op til en unik udsigt og skøn natur.
Det første havnebassin blev etableret 1938 med støtte fra staten med 50 % og 25 % fra
amtskommunen. Fiskerne skulle selv skaffe de sidste økonomiske midler – nemlig
25 %.
Det skete med bidrag fra nær og fjern. Da det var svært at skaffe den sidste 1/4 del
blev der optaget lån, hvor 3 gårdejere og 3 fiskere måtte kautionere.
Havnen er udgravet med skovl og spade, men dog var der en kran til at hejse jorden
op med.
Det andet havnebassin blev opført i 1978. Pladsen var allerede på det tidspunkt ved at
blive for trang i havnen. Bassin nr. 2 blev etableret som et beskæftigelsesprojekt for
unge mennesker, som på det tidspunkt stod uden arbejde. De bestred opgaven så
godt, at mange af dem fik fast arbejde inden opgaven var fuldført.
Vinteren 2009-2010 med megen is på de indre danske farvande, beskadigede
havneanlægget en del. Disse skader er under udbedring.
Sandvig er i dag en aktiv Sydsjællandsk lands- og havneby. Der arrangeres Sankt
Hans og fest ved Gadekæret af en aktiv lokalbefolkning. Overskuddet fra disse
arrangementer er anvendt til indkøb af telt, til anvendelse for fremtidige
arrangementer.
En gåtur i Sandvig by er meget interessant. En by med sjove og særprægede huse er
bare lidt af de oplevelser Sandvig kan byde på! Fra Sandvig er der mulighed for
mange vandremuligheder ud i den Sydsjællandske natur.
Sandvig er et besøg værd!

Endvidere findes større lystbådehavne i Præstø og Vordingborg.
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Om projekt Åbakkehuse
Hvordan finder man et navn til et nyt landsbyprojekt? Skal det kunne fange alle de
mange drømme, ideer, ønsker og visioner, som igennem mange år har taget form?
Byggeforening Åbakkehuse blev stiftet i 2004 for at realisere drømmene, og i 2006 fik
en kerne af trofaste pionerer mulighed for at erhverve 50.000m2 jord af Langebæk
(nu Vordingborg) kommune. Drømmene er store og rummer alt fra fælleshus og
workshop faciliteter, specielle haver, hospice, badesø, særlige faciliteter for børn og
unge og gæstehuse.
Mere omtale af Åbakkehusene – se bilag 4

Lokalområdet er området kendetegnet ved flere større godser som fx Lilliendal.
De har i projektfasen nedstående projekt på tegnebordet:
Lilliendal vil nu genskabe og tilpasse det gamle nyttehaveanlæg med drivhuset som
ramme om en have for sydsjællandske skolebørn. Visionen er, at skolehaven både
skal gavne lokalsamfundets børn og familier, understøtte folkeskolereformen som et
aktivt, udendørs læringsrum og bidrage til udviklingen af Lilliendal som et åbent og
værdiskabende gods. Projektet griber tilbage til herregårdens oprindelige funktion
og identitet, men i en fornyet form og med lokalsamfundets skoler og børn som
målgruppe.
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En aktiv forening i Vordingborg Kommune
Lokalrådet for Mern og Øster Egesborg Sogne
EN GRØN BY I EN GRØN UDVIKLING
Mangfoldighed = Udvikling

Nærværende udviklingsplan er udarbejdet af
Rubin Mikkelsen, Mern
40 62 66 19
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Handlingsplan
Bilag 1
Projekt
Byfornyelse
2,5 mill. kr.
til
forskønnelse
af bymidten.
Borgernes
ønsker
realiseres ud
i konkrete
projekter på
IDEKONTORET

Opfølgning
på stormøde

Borger
møde
Hvornår?
Hvor?
Indkaldes
når
perioden
med
idekontoret
er afsluttet.
3 projekter
udvælges og
færdiggøres.
Disse kan
borgerne
ved et møde
stemme om.

PrioriteRing.
Igangsætning.

Ansvarlig
JH
KP
AP
RM

Styregruppe er nedsat

JH
KP
AP
JH
KP
RM
AP

Prioritering
1
Er igangsat

Idekataloget
Bilag 1.
Anskaffelse
af bygning?

Opfølgning
efter borger
mødet
Kan
bygningen og
grunden
anvendes?

Projekt
Ådalen

Jf. bilag 2.

Lokalrådets
hjemmeside

Løbende

Arealet skal
anskaffes
Ansøgning
afsendt i uge
41
Løbende

Projektet ved
Lilliendal
Gods

Kontakt til
godset

Arbejdsgrupper

Grønne
områder

Udarbejdelse
af aktivitets
Kalender
Samt
velkomst
folder

Færdig
senest
udgangen af
2015

Saftstationen

Nedsættelse af
styregruppe/arbejdsgruppe/r
Idekontoret er åbnet. Her
samles beboernes ideer og
ønsker til byfornyelse.

Info om
hvornår
planen
iværksættes?
Arbejdsgruppe og
tovholder
udpeges
senest 1.
marts 2016
Straks
Er lavet og
ligger på
vores
hjemmeside

Hvordan skaffes midler til
anskaffelse, såfremt
projektet kan realiseres
Afsluttet idet bygningen ikke
længere er bevaringsværdig
Styregruppen

JH
KP
AP
AK

Koordinering af info. Evt. ny
Hjemmeside. Udpegning af
webmaster
Nyttehave og drivhus, der
kan benyttes af skolebørn og
forældre

RM

Aktiviteter indsættes i
kalender

JH
RM

BosætningsAmbassadørerne

JH
KP
RM

Er udarbejdet!

RM
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JH – John Hove / fmd. - lokalrådet
KP - Karl Peter Nielsen / Bestyrelsesmedlem lokalrådet
RM – Rubin Mikkelsen / medlem af diverse arbejdsgrupper uden for
bestyrelsen / webmaster/ad hoc opgaver / koordinerende opgaver
Projekt byfornyelse, Mern Ådal projektet mv. koordineres og planlægges
i samarbejde Annika R. Petersen fra Vordingborg Kommune /AP samt
skolen ved Anne-Marie Jacobsen.
Alex Knudsen Sognepræst/Anne-Marie Jacobsen /ansøgning Mern Ådal
Bilag 2.
Idekatalog:
•

Fælles kalender – digital og i
papirform

•

Vin - og øl smagning (evt. fest
bagefter)

•

Udvidelse af ”Velkomstfolder” til
nye tilflyttere

•

Forskønne ved Købmanden

•

Petanquebane bag ved
Plejehjemmet

•

Blomsterkasser i byen om
sommeren

•

”Mit kæreste eje” i
forsamlingshuset

•

Tilflyttere 2 års gratis
medlemskab

•

Midsommerfest

•

Loppemarked

•

Dilettant/Revy

•

Seniorfest med mad og dans

•

Fællesspisning

•

Høstfest

•

Fastelavnsfest

•

Fællesarrangement i Engbo

•

Koncert

•

Banko til Fællespulje

•

Foredrag + ”sjov i gaden”

•

Mern skole

•

Pynte byen op til jule Kravlenisser
i lygtepæle

•

Købmand

•

Vandtårn

•

Plancher og papirer fra mødet vil
blive overdraget til styregruppen.

•
•

Juletræ ved Plejehjemmet
Kulturhus (Mern Saftstation)

•

Mern kræmmermarked (Engbo)

•

Mødregrupper ? Samlingssted, da
det er nedlagt i kommunen.

Hvordan kommer vi videre:
•

Hver forening går tilbage til deres bagland og orienterer om vores møde, og
vælger 2 personer der skal være med i en styregruppe.

•

Styregruppen samles i MUIF`s klubhus d. 20 / 1-2015 kl. 19.00, hvor de
medbringer en prioriteret liste over de Tiltag de kunne tænke sig at starte med.

•

Annika inviteres med. Hun har her en tilbagemelding fra kommunen om, hvad
de kan byde ind med af midler.

•

”By, bolig og landdistrikter” – Her kan der søges midler fra Landsbypuljen til
forskønnelse og fornyelse af byen - Vordingborg landsbyplaner.dk

Bilag 3. Projekt Mern Ådal
Projektbeskrivelse af Projekt Mern Ådal Delprojekt i lokal udviklingsplan (LUP) for
Mern og Øster Egesborg lokalråd Vision Trivsel, sundhed, læring og fleksibilitet. I en
omstillingstid hvor landdistriktet udfordres af globale tendenser, som stor tilflytning
til byerne og en mærkbar ændring i demografien, hen mod flere ældre og færre
børnefamilier i yderområderne, bliver ildsjælen stimuleret til at se muligheder frem
for begrænsninger. Vi ønsker at nedbryde ”kassetænkning” i form af tidsrammer,
aldersbegrænsning, generationskløft, arbejde/fritid og vil gøre skolen til
omdrejningspunkt for udfoldelse og læring for alle aldre, inde og ude og i løbet af dag
og aften. En støbeske af virketrang og udvikling og tilladelse til at eksperimentere og
udforske og et sted at være, iagttage og lære. Vordingborg Kommune og
lokalbefolkningen i Mern og Øster Egesborg lokalråd ønsker at tiltrække bosættere,
også bosættere med børn, og vil arbejde for at gøre området meget attraktivt for
børnefamilier.
Formål Formålet med Projekt Mern Ådal er: at skabe nye læringsrum og
oplevelsesrum som kulturelt omdrejningspunkt, at gøre brug af lokalområdets
menneskelige kompetencer, ressourcer og behov for at deltage og være en aktiv del af
fællesskabet ⋅ at indgå i et fællesskab som en læring gennem hele livet ⋅ at skabe de
bedst mulige rammer for borgerne i det lokale samfund, at gøre det attraktivt og
forstærke kvaliteterne ved at bo i et lille samfund, at planlægge ansvarligt og
fleksibelt i forhold til de midler og ressourcer kommunen som administrativ enhed
råder over Strategi ⋅ Samarbejde mellem politikere, skoleledelse, ledelse af børnehus,
lokalrådet og kommunens administration igennem hele processen. Fundraising af
midler til gennemførelsen af projektet. Lokal deltagelse og ejerskab ved frivilligt
arbejde, donationer af penge og ydelser og vedligeholdelse. Planlægning af årshjul for
driftsrytme og årlige begivenheder.
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Projekt Mern Ådal
Område 1 - Stier:

• forhindringsbaner

• gåture
• løbeture/ruter

• temastier: historisk sti, solsystemet,
sansesti, planetsti, kulturhistorie
(kirke, skole, godslandskab,
saftstation)

Område 2 - Sport:

• faglig bevægelse (hård belægning)

• klatretårn/væg

• out door fitness

• fodboldbane

• labyrint

• rundbold

• skaterbane

• langbold

• outdoor fitness / ældre fitness

• basketball

• parkour

• multibane

• junglebane

Område 3 – Natur:

• områder med frugttræer
(Matasfonden)

• naturtyper
• områder med nåletræer
• planter, dyr, insekter
• forskellige træer med QR kode
• kommunens geografiske midtpunkt
• frugtbuske
• områder med intensiv pleje
• kaningård
• områder med ekstensiv pleje
• hønsegård
• bakke / dal / sø til regnvand
• hulebyggeri
• græsstier gennem forskellige
bevoksninger
Område 4 – Stille aktiviteter:

• lille skovhytte • lille lade med små
halmballer
• tidligere klubhave, stillehave med
slappe af steder

• skolehaver
Område 5 – larmende aktiviteter:
• sansehaver, dufthaver
• boldspil
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• frikvarter

• skaterbane

Område 6 – Udeskole:

• udekøkken, årstiders skiften

• naturens kredsløb: kompostering,
balance i brug af jorden, vandets
kredsløb, drivhuseffekt, vejret

• shelters
• bålsted

Område 7 – Kultur:

• overdækket spise og opholdsområde
• skulpturer

• grundlovstale

• land art

• egnsteater

• amfiteater

Område 8 – Skolegård:

• udsigtspunkter til omgivende
landskab

• Leg på streg
• hjernevridere som skoleskak

• geometriske former på det grønne
areal

• alfabet

Område 9 - IT

• taltavle

• QR koder på planter, planeter,
kometnedslag, m.m.

• tallinje
• koordinatsæt
• cykeltræningsbane for små, større og
rullestole

• findveji.dk
Område 10 - Andre aktiviteter
• friluftsgudstjenester

• fodgolf

• skt. hansbål for hele Mern

Område 8b - arkitektoniske
elementer/landskab

• årligt kildemarked
• agility / hundetræning

• porte ind til området
• fikspunkter
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Situationsplan af Kulsbjerg Skole Mern og Mern Børnehus

Projekt Ådalen

Rubin Mikkelsen
Styregruppe Anne-Marie Jacobsen, skoleleder/projektleder John Hove formand for
Mern lokalråd KP bestyrelsesmedlem i lokalråd Torben Andersen Borger- og
håndværkerforening.

Tre hektar Mern-mark skal være børnenes
Et tre-en-halv hektar stort markområde, mellem skolen og ned mod åen i
Mern, skal omdannes til børnenes tumleplads og samle den grønne del af
byen. Skole, børnehave, lokalråd og kommunen har en plan.
Når skolen og børnehaven i Mern, samles på samme sted, er det ikke kun
bygningerne der bliver ændret på. Det helt store projekt er udendørsarealerne, hvor
alle lokale kræfter er gået sammen om at lave en plan, hvor tre-en-halv hektar mark,
bliver omdannet til lege område og stort grøn fællesareal.
- Og så kommer det til at hænge sammen med det grønne område, som er lavet nede
ved Mern Å, fortæller skoleleder Anne-Marie Jacobsen om projektet, der har fået
navnet Mern Ådal.
Det ligger nemlig så praktisk at man kan gå direkte fra skolen og over det kommende
grønne område og over mod frugtlunden, udeskolen og selve åen og søen, der
gennem de seneste seks-syv år er blevet ændret til grønt rekreativt område for hele
egnen.
- Vi har gjort meget for at udvikle området, med hytte, muldtoilet, og frugtplantage og en bro, bygget af frivillige, ned mod søen, fortæller John Hove, formand for
lokalrådet, der ikke var sen til at gå ind i kampen for at få marken ved skolen ind
under de grønne vinger.
Således har børnehave, lokalråd og skole inviteret en række lokale foreninger til at
komme med idéer, ligesom man fik talt med lodsejeren, der har marken.
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- Alle var meget positive overfor idéen, fortæller Anne-Marie Jacobsen, der påpeger
at lodsejeren endda påpegede, at det måske kunne give området et løft. Og det var
der enighed om.
- Nu går vi så i gang med en dispositionsplan, som skal danne udgangspunkt for at vi
kan søge fonde, der kan hjælpe med projektet, fortæller skolelederen, der i morgen den 7. maj - har sat en deadline for indkommende idéer og forslag til ”første runde”.
- Men folk kan stadig nå at komme med idéer, siger hun, inden der studeres kort og
planer. For idéerne er mange. Lige fra badesø til sansehave, løbe og cykelstier og
labyrint, skaterbane samt trådløst net og QR-koder med oplysninger om planterne.
- Vi regner også med at eleverne skal arbejde med opgaven at lave et udeareal og hvad
der kan være, fortæller lærer, Maria Moos Sølving, der påpeger, at lige nu er de også
optagede at selve ombygningen af skolen, men nogle elever har allerede kigget på det
store areal, der ligger dejligt kuperet og afskærmet fra store veje, så det danner en god
overgang mellem skolen og naturområdet midt i Mern.
Kommunen har da også sat en arkitekt på, ligesom man har talt med plejehjemmet
om de måske kunne tænke sig noget på området, så man samler alle aldre og ikke kun
børnene.
- Håbet er også at eleverne fra Kulsbjerg Skoles andre afdelinger vil bruge området,
påpeger Anne-Marie Jacobsen, der fortæller at eleverne i Stensved blandt andet har
fået stillet opgaven at finde på noget til området, der vil være motivation nok til at de
gider, at cykle til Mern
- Det her projekt kan give et løft og måske en masse nye borgere, påpeger Maria
Moos Sølving.
- Håbet er også at det vil skabe noget ejerskab, at alle er med, tilføjer K. P. Nielsen, fra
lokalrådet, der har været inde over projektet, siden det tog sin start i februar til nu,
hvor planeren er ved at være klar til at søge fonde, inden der om kort tid kommer et
borgermøde, hvor flere folk fra området, kan komme med idéer og planer forhåbentlig lig omkring starten af juni.
- Det handler jo om at få hele byen og området til at hænge sammen, siger Maria
Moos Sølving.
Læs mere om Mern og projektet på www.mernogomegn.dk og skriv til Anne-Marie
Jacobsen med ideer til området på amja@vordingborg.dk
mith
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En pil peger mod frugtlunden bagerst i naturområdet.
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Bilag 4. Øvrig omtale af Åbakkehuse
I løbet af anden halvdel af 2006 flyttede de første 4 familier ud på, hvad den gang
ikke var mere end en mark i det åbne sydsjællandske landskab. Alt skulle etableres
fra bunden; vej, huse, stier, beplantning og et fælleshus.
De naturlige rammer omkring det nye landsbyprojektet har netop dannet grundlag
for navnet til projektet. Grunden grænser ned til ådalen ved Mern Å, det endnu
ubebyggede stykke jord består af en bakke, som giver åben udsigt over landskabet, og
til at starte med vil vi bygge nogle huse der. Åbakkehuse. En bekræftelse af det meget
grundlæggende, som har vist sig at være karakteristisk for processerne i Åbakkehuse;
at arbejde med det fundamentale, principielle og etablerende med et øje på de
drømme, som fik os til at tage det store skridt fra ide til handling.
I dag bor der 9 familier i Åbakkehuse. 16 voksne og 9 børn.
Der er en vej, nogle træer og buske, som blomstrer og bærer brugt, en bålhytte, et
midlertidigt fælleshus til vores mange forskellige møder, en skurvogn til overnattende
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gæster. På mange måder en stor forandring fra den oprindelige mark, men set med
andre øjne kun en begyndelse på en lang rejse ind i det ukendte i etableringen af et
nyt landsbysamfund.
I 2011 har vi indledt et spændende projekt sammen med Mern og Øster Egesborgs
lokalråd om at udvikle Mern by og ådal, hvor vi samarbejder med blandt andet
Vordingborg Forsyning omkring etablering af natur og vandområde ved Mern Å.
I støbeskeen er også et seminar for ledere af internationale ungdomsaktiviteter fra
otte forskellige lande. De skal sammen arbejde på at udvikle nye fremtidsorienterede
programmer for uformel læring baseret på menneskelige værdier og udvikle et globalt
netværk for unge.
At bo i Åbakkehuse er en spændende proces, fordi vi ikke arbejder ud fra en færdig
skabelon. Vi søger at skabe plads til, at fremtiden kan forme os, og at landsbyens
udtryk vil vokse og forvandle sig eftersom vi vokser.
Bilag 5. ”Sundhedsruten” – Billeder fra ruten
Kirkestien – Tag en pause her og nyd den dejlige udsigt over markerne
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Den gamle saftstation som den ser ud i dag

forbi Mern Kirke
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til sundhedsstien/frugtplantagen i anlægget

Pilen og hindbærplanterne
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Til grillpladsen, grillhytten og natur motionsredskaberne

Magasinbænkene – der er i alt 3 stk. der bl.a. bruges af skolen til
opbevaring af de redskaber de anvender i.f.m. bålpladsen
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Videre til det rekreative område ved vandreservoiret

og broen til Åbakkehusene
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Så er vi tilbage ved torvet og byens dagligvarebutik

