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“Ahhh — dejligt at få luft og undskyld det blev så lang en smøre. Jeg har så mange ideer, at jeg
kunne blive ved”. Sådan afslutter den tidligere folkeskolelærer og nu frivillige ildsjæl Dorte Hejlskov
sin mail til styregruppen i projektet Den Samskabende Landsby i Damme-Askeby på Vestmøn. I
mailen har Dorte oplistet et hav af nye ideer til nye samarbejder mellem “de mange kreative og
spændende kræfter i Damme-Askeby og omegn”.
Hun og flere andre engagerede borgere og aktører har i løbet af 2018 været en aktiv del af
projektet Den Samskabende Landsby i Damme-Askeby. Projektet, som er støttet af
Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje, har til formål at samle lokalområdets kræfter i en fælles
indsats om at skabe vækst, bosætning og udvikling.
Gennem en indledningsvis kortlægning af nuværende aktører, aktiviteter og ressourcer i
lokalområdet og dernæst to workshops arrangeret af Vestmøns Lokalråd, Vordingborg Kommune,
Fonden Møns Bygningsfornyelse og rådgivningsvirksomheden Gemeinschaft har ildsjæle som
Dorte og områdets erhvervsdrivende, foreninger, institutioner og andre aktører haft muligheden for
at diskutere landsbyens fremtid og danne nye alliancer og partnerskaber. Projektet bygger derved
videre på den generelle udvikling i Damme-Askeby og på Vestmøn, hvor kommunen i samarbejde
med byens parter i starten af året fremlagde planer for en områdefornyelse, der har til formål at
etablere et fysisk midtpunkt i den udstrakte landsby.
Der er med afsæt i den hidtidige samskabelse udviklet drejebøger for igangsættelse af tre nye
partnerskaber: et netværk for iværksættere mph. at skabe vækst og beskæftigelse; et
udviklingsforum på børne- og skoleområdet mhp. på skabe øget bosætning og endelig et
madfællesskab mhp. at skabe socialt fællesskab blandt borgerne og øget omsætning i den lokale
brugs og hos områdets øvrige erhvervsdrivende. Der kan læses mere om projekterne på Vestmøn
Lokalråds hjemmeside samt Vordingborg Kommunes hjemmeside.
Vestmøns Lokalråd og aktører i Damme-Askeby og på Vestmøn vil nu igangsætte
partnerskabsprojekterne og gå videre med den samskabende udvikling, så Dorte og andre kan
udleve nogle af deres ideer og drømme for det lokalområde, som de har så stor kærlighed til.

