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Lokale ildsjæle
forener kræfterne
Fremtidsforening og bank i
spændende nyt samarbejde
Udkantsdanmark, afmatning, landsbydød.
Alle taler med dystre miner om fremtiden i
provinsen og landregionerne. Få gør noget ved
det. To af dem er Nordøstfalsters
Fremtidsforening og Møns Bank.
- For 5 år siden var vi næsten uddøde, fortæller
Torben Stjernholm, formand for Nordøst-falsters
Fremtidsforening, i daglig tale blot kaldet NØF.
- Men takket være et fantastisk sammenhold her
på Nordøstfalster og i Horbelev har vi genfundet
stærke sociale sammenhænge og en holdbar
infrastruktur. Vi er klar til at bygge en
Kulturgård på eliteplan!
Fremtiden ligger lige om hjørnet for området,
der er klar til at modtage tilflyttere i kølvandet
på opførelsen af det nye store statsfængsel, det
nye erhvervsområde Cargo Syd, den nye
Storstrømsbro, de nye store
jernbaneinvesteringer i Eskilstrup samt Femern
forbindelsen.
- Der er store fonde, som tror på fremskridtet i
vores område. Det er nu, vi har muligheden for
at rykke op i gruppen af driftige landsbyer og
landdistrikter. Det vil blive en rejse ind i en
fremtid, som kan blive vanvittig spændende,
tilføjer Torben Stjernholm begejstret.
Og begejstringen smittede. Med et velforberedt
materiale om den nye Kulturgård gik han i
banken, Møns Bank, og fik et møde om
foreningens tanker.
Tager sin rolle som lokalbank alvorligt
Man kan med rette spørge, hvorfor Møns Bank
bruger ressourcer i et område, som har været
ramt af afvikling. Som I mange andre områder
er forretninger og institutioner lukket,

arbejdspladser og skattegrundlag er svundet
ind, og der har været fraflytning.
- Men det er bestemt ikke hver dag, vi ser et så
gennemarbejdet projekt, siger bankdirektør
Flemming Jensen. Og det blev da også hurtigt
klart for os, at det ikke kun var et projekt, men
en mulighed for et gensidigt samarbejde, hvor vi
som bank kan være med til at løfte udviklingen i
et område, hvor der er vilje og energi til
forandring.
- I en tid, hvor andre banker afvikler i
landområderne, vil vi gerne være med til at
udvikle. Især, når betingelserne er til stede som
i Horbelev, fortsætter han. Vi tager vores rolle
som lokalbank alvorligt. Vi ønsker at engagere
os og gøre en forskel lokalt.
Visioner for området
Foreningen er godt på vej og har allerede samlet
en lille million ind på fire år. Derudover står
Lokale- og Anlægsfonden, den A. P. Møllerske
Fond og Guldborgsund Kommune bag
foreningen. I alt 6,5 mio. kr. er indsamlet til
Kulturgården ifølge skitseforslaget, som er
tegnet af Polyform Arkitekterne.
- Resultaterne af anstrengelserne begynder at
slå igennem. Der sælges flere huse i området og
det er blevet lettere at udleje huse, fortæller
Torben Stjernholm. Og med den nye Kulturgård
som centrum forventer vi i løbet af de næste 10
år, at op mod 100 ressourcestærke familier vil
være flyttet til området.
- Møns Bank vil gerne være med til at løfte den
udvikling, siger Flemming Jensen. Vi vil være
med på aktiviteter i området og bakke op om
initiativet med Kulturgården, som både er
spændende og gennemtænkt. Vi vil samtidig
være repræsenteret i området via Jan Nielsen,
der er kørende konsulent i Møn Direkte.
- Men fremfor alt har vi også sagt ja til
samarbejdet for at lære, tilføjer han. Lære,
hvordan en gruppe ildsjæle kan vende en
udvikling til gavn for et lokalområde, der har den
overordnet vision ikke kun at overleve, men
også at leve.
- Det vil vi kunne bruge i andre af vores
områder, slutter han.

