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FINANSIERING OG SAMARBEJDSPARTNERE
Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts projekt ”Udvikling af
lokalsamfundene i Middelfart Kommune”. Projektet gennemføres af LAG Middelfart i
samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og Landdistriktshuset med tilskud fra
Landdistrikts-pulje samt Landdistriktsprogrammet 2007-2013 via Ministeriet for By,
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Bolig og Landdistrikter, EU og LAG Middelfart. Projektet har til formål at give borgere,
foreningsrepræsentanter og
erhvervsdrivende i de enkelte landsbysamfund et redskab, som er med til at bidrage til
udviklingen i såvel lokalsamfundene som i kommunen og være med til at bidrage til
den fortsatte udvikling, som gør områderne til gode steder at bo. Dette med
udgangspunkt i de lokale ressourcer, som findes i lokalområderne. Bistand ift.
gennemførelse af aktiviteterne i udviklingsplanen og fundraising kan fås via LAG
Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i udviklingsplanen.

FAKTA
Indbyggere i FjelstedFjelsted - Harndrup lokalområde (sogne),
(sogne) , 2014
Daginstitutionsalder

115 børn

0-6 klasse alder

149 skolebørn

7-9 plus
ungdomsuddannelser

148 teenagere
412 børn og

Børn og unge i alt

unge

Erhvervsaktive, 1717-64 år

1057 voksne

Ældre

305 ældre voksne

I alt i lokalområdet

1725 personer

Arbejdspladser?
Statestikken
siger :
”indenfor 1
times transport
[sikkert egen
bil] er der i
omegnen af
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Areal,
Areal , samlet for Fjelsted og Harndrup sogne.
2500 ha

25 km2

Ha/person

1,45 ha

Person/ha

0,7 person

Afstande til omgivende områder.
områder .
Middelfart

20 km

20 min. i bil

Odense

25 km

25 min. i bil

begge

10 km

10 min. i bil

Kolding

45 km

40 min. i bil

Vejle

50 km

40 min. i bil

Esbjerg

105 km

1 time i bil

København

195 km

2 timer i bil

Aarhus

115 km

1 time i bil

Grænsen

125 km

1½ time i bil

Hamborg

285 km

2½ time i bil

Ejby og Gelsted station,
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Og hvad mere?
Harndrup Revyen

Starten af februar

Årets Udstilling i Humlen

Foråret

Åben Have i Humlen

Forsommeren
Ja, hvornår er det

Sankt Hans fest

nu?

Klipning af den Runde
Bøg

Omkring Sankt Hans
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Bro Maler Laugets male
dage

Sommeren

Årets loppemarked

Efteråret

Juletræstænding på
Trekanten

1. søndag i advent

Fællesspisninger

Hen over året

VISIONEN
Vores lokalområder er ikke stort, men vi har plads til alle.
Fremtidsvision: Det har vi nået om 4 år.
Fordi vi ligger tæt på alting er vi blevet
det foretrukne område at flytte til for
unge, der har set de billige boliger og
de gode transportforhold, så man
hurtigt kan komme til sine studier;

Vi har udbygget vores net af stier til
vandrende og cyklister, så turister på
gennemfart bruger fælleden i Fjelsted
samt Humlemagasinet og områderne i
Harndrup som naturlige steder til hvil
inden turen går videre over Fyn.

børnefamilier, der prioriterer

Vi har brugt de muligheder, som

fællesskabet og gode muligheder for

fibernettet gav os i 2012 til at fastholde

forskelligt skolevalg; og den næste

og udbygge vores erhvervsområder og

generation, der nyder naturen,

give børn og unge i skolerne mulighed

fællesskabet og de mange kulturudbud.

for at følge deres studier virtuelt.

Vi har etableret busforbindelser, så vi
hurtigt kan komme til nabo landsbyerne
og til toget i Ejby og Middelfart.
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Sammen med kommunen har vi ændret

borgere tænkt nye tanker om grøn

bosætningspolitikken, så der er udbudt

beplantning gennem Harndrup.

en række storparceller til nye huse, hvor

Humlemagasinets popularitet giver et

de nye familier har mulighed for at

spændende udgangspunkt for at tænke

komme tættere på naturen og selv have

udvikling af grøn kultur og by

et husdyrhold.

forskønnelse af Harndrup by.

Vi har udviklet et spændende

Vi har etableret en forsamlingsplads og

samarbejde mellem Børneuniverset,

lille torv i sammenhænge med Brugsen

foreningslivet og områdets erhverv. Vi

og forsamlingshuset. Beliggenheden

skal udvikle en ny samarbejdskultur

midt i byen, aktivitet omkring Brugsen

med udgangspunkt i de nye muligheder

og Forsamlingshuset giver mulighed for

som skolereformen giver. Vi vil gerne

at et spændende og lille hyggeligt

have at eleverne på børneuniverset skal

forsamlingstorv. Endvidere er der for

styrke deres kendskab til foreningslivet

området gennemført projekt ”Bænk” i

og lokalsamfund.

Fjellerup, Fjelsted.

Vi har i samarbejde med
Humlemagasinet, kommunen og

FREMTIDSBILLEDE FOR LOKALOMRÅDET HANDRUP, FJELSTED
OG FJELLERUP
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Harndrup, Fjeldsted og Fjellerup med

gode byggegrunde, der gerne må

opland har slået sig tættere sammen og

anvendes til eksperimentelt byggeri.

udgør tilsammen et aktivt lokalsamfund
som er så stort, at det kan trække en
skole til og med mellemtrinnet 6 klasse.

Lokalområdet er også så stort at den
kan fastholde det eksisterende
sportsanlæg i Harndrup og en ny

Efter 6 klasse vil de unge gerne til en

multihal ved Fjelsted/Harndrup skole.

større by. Det vil typisk være Ejby eller

Lokalsamfundet udgør også

Brenderup når det gælder

tilstrækkeligt bæredygtigt grundlag for

overbygningen og Odense eller

en forsat sund drift af DagliBrugsen i

Middelfart (og trekantsområdet) når de

Harndrup.’

skal på ungdomsuddannelser. Der er
naturligvis etableret en sikker skolevej
for de små og store elever.

I det hele taget er området omkring
Brugsen blevet et aktiv for
lokalområdet. Alle lokalområdets

Harndrup, Fjelsted og Brenderup udgør

aktiviteter formidles i Brugsen. Der er

et fornuftigt grundlag for gode

også kommet et lille forsamlingstorv

busforbindelser til Ejby, Middelfart og

hvor man kan sætte sig ned og få et lille

Odense. Dette betyder at unge bliver

hvil eller snak. Ved særlige lejligheder

boende hjemme mens man går på

vil der være mad og udskænkning fra

ungdomsuddannelserne. Det er også

Brugsens nabo – Harndrup

muligt at komme til centerbyerne

forsamlingshus.

Odense eller Middelfart for at arbejde,
more sig, rejse eller andre gøremål.

Lokalområdet er også så stort og aktivt
at den kan trække et medborgerhus

De ældre flytter ikke når kørerkort ikke

med vært og køkken i Harndrup og

længere udstedes og børnefamilier vil

Fjeldsted. Begge forsamlingshuse skal

gerne købe eller bygge hus i et lokalt

kunne hvile økonomisk på lokalområdet

område som fremtræder attraktivt,

brug.

nærlokalt og billigt.

Handrup er lokalbyen for

De gode transport forbindelser har

lokalsamfundet, men Fjelsted og

bidraget til en tilflytning til

Fjellerup har også deres at byde på. I

lokalområdet. Samtidigt har en aktiv

samarbejde med borgerne i

bosætningspolitik resulteret i store og

lokalområdet lavet en helhedsplan der
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har synliggjort landsbyernes kvaliteter

transport hvad enten det er med bus

og givet input til at hver by har sit

eller bil. Der er en del småjobs til børn

milepælsprojekt, som har særlig fokus.

og unge hos områdets erhverv og et

Lokal området er stolt over at være et
sted hvor der er plads til alle

godt samarbejde mellem skole,
foreninger og erhverv.

aldersgrupper og til alle religioner og

Lokalområdets beliggenhed med gamle

lokalområdet har brugt en del kræfter

tilgroede grusgrave, søer og skove har

på, at byde borgere med anden etnisk

gjort det nemt, at etablerer et

baggrund velkommen til området.

naturskønt stisystem hvor

Lokalsamfundet skal blive
selvforsynende med energi. Der er lidt
erhverv, men det er ikke afgørende. De
arbejdsaktive borgere kører efter deres
arbejde og kan nå mange tusinde
arbejdspladser i Odense eller
Trekantsområdet inden for en times

naturoplevelser er let tilgængelige.
Humlemagasinet er med sit store
knowhow og turist tilstrømning
trendsættende for lokalområdets
naturoplevelser og bidrager stort til, at
lokalområdet er et kendt sted på
Middelfart- og Fynskortet.
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TIL DIG, DER ER NY – RUNDT OM FJELDSTED/HARNDRUP
Først og fremmest ønsker vi dig

- Vi har en Ringrute, der sørger for, at

velkommen her hos os. Vi håber, at I vil

dine børn kommer sikkert hjem fra

falde godt til i vores lokalsamfund.

skole.

Vi har mange tilbud til dig, som du

- Børneuniverset er den lokale skole,

måske ikke allerede har hørt om. Derfor

børnehave og SFO. De ligger samlet, så

har vi lavet en kort oversigt til dig her.

det sikrer et

- Vi har mange foreninger og der er
bestemt også en til dig. Du kan finde en
liste over dem alle bagerst i dette hæfte.
- Selvom vi bor på landet er der ikke

stærkt fællesskab

mellem dem. Også dagplejerne holder
til ved Skolen.
- Vores lægehus er stort og veludbygget
med to faste læger

langt til arbejde og studier. Indenfor en

- Brugsen er det naturlige samlingssted,

halv times kørsel kommer du til Odense,

hvor der altid er opslag om

Vejle og Kolding, og skal du længere

sportsstævner, sammenkomster og

væk kan du hurtigt komme til toget.

andre events. Vi har lavet en kort

- Vi har busser, der kører mellem
Vissenbjerg og Middelfart, hvor du kan

eventkalender til dig bagerst i dette
hæfte.

komme på Intercitytoget eller tage

Skulle der være noget, som du savner,

andre busforbindelser til skolerne i

så skriv et opslag til os andre. Vi sætter

Odense og Fredericia.

pris på nye ideer, der kan støtte op om

- Vi har en direkte bus til Ejby, hvorfra

vores lokalsamfund.

du kan tage lokaltoget mellem Odense
og Fredericia.
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TIL OS, DER BOR HER
Du kender sikkert allerede meget til

Vidste du i øvrigt, at vi er tæt på et

vores område, men der kan jo være

rigtigt stort arbejdsmarked. Dels er vi

noget, som du har overset. I vores

pendlere, og vi ved, at der er en vis

arbejde med denne plan er det gået op

afstand til jobbet. Men vores

for os, at der er mange flere

sammentælling viser, at der er næsten

muligheder, end vi selv troede.

½ mio. arbejdspladser indenfor 1 times

Hvis du ser listen af foreninger bagerst i

kørsel fra vores lokalsamfund!

hæftet, vil der med garanti være nogle,

Vores fibernet gør os også i stand til at

som du ikke kender. Samtidigt har vi et

have en effektiv hjemmearbejdsplads,

af Fyns bedste kirkesamarbejde, hvor

hvis det kan lade sig gøre i dit job. Det

der altid sker noget, som alle kan være

kan være med til at gøre din hverdag

med i. Du husker måske gudstjenesten

endnu mere fleksibel og du kan

kun for mænd med øl smagning og

prioritere din tid til familien bedre.

siden den kun for kvinder med
champagne og laks. Brug vores
foreninger og kulturliv – du kan næsten
kun blive positivt overrasket.

Vi har mange ting, der er gang i. Hvis
du har lyst til at medvirke til at udvikle
vores lokalsamfund endnu mere, så er
der altid en plads til dig.
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HVAD SKER DER HOS OS?
Der sker mere end du tror!!!

”legeland”, hvor I også kan holde en
picnic og få plads til større

Vi har fokus på sport og kultur.

arrangementer som ”Landrovertræf”,

Vi har Fyns største gymnastikforening

Tivoli og cirkus.

med langt over 1.000 medlemmer. Der

Menighedsrådet og

er plads til alle – i alle aldre – både

pensionistforeningen laver mange

begyndere, motionister og eliten.

arrangementer og udflugter for os alle

Foreningen har hvert år opvisninger i

sammen.

udlandet, hvor de deltager med stor
succes.

Vores erhvervsliv er større end du tror.
Både Fjelsted Skovkro og Totalpak er

Fjelsted Speedway er en af landets

store og solide arbejdspladser, og der

succesrige klubber, der hvert år kører

er mange andre små virksomheder i

med i toppen af den danske elite.

området.

Klubben har fostret flere
verdensmestere!

Vi har en meget populær Revy som i
2013 havde 30 års jubilæum. Hvert år

Humlemagasinet er Middelfarts største

bliver der spillet for fulde huse, spist og

turistattraktion. Deres fokus på Sigfred

festet. Det sørger et velkørende

Pedersen, royale udstillinger og den

revyhold, revyforening, erhvervsliv og

store besøgspark er med til at række

hyggelige borgere for. Se mere på

tusindvis af turister til vores område –

www.harndruprevyen.dk.

hvert år!
Endelig arbejder vi med planer om
Vi har i år fornyet den store legeplads

udbygning af vores

Fælleden i Fjelsted. Det er nu muligt at

transportmuligheder, så vi kan blive

tage familien med på en udflugt til et

bedre integreret med resten af landet.
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HVILKE MULIGHEDER HAR VI?
Når vi skal udvikle os skal vi udnytte de

Vi har adgang til fibernet, der giver

muligheder, der allerede ligger lige for.

hurtige netforbindelser.

Vi har byggegrunde til både boliger og

Vi har et attraktivt net af cykel- og

erhverv, og vi kan finde plads til at lave

vandrestier.

storparceller.

Vi har mange tilbud i naturen. Bl.a.

Vi har adgang til gode offentlige

kælkebakker, fiskesøer, skove, vandløb

transportmuligheder, der bliver endnu

med fisk og på en klar nat kan du se

bedre af den nye forbindelse til toget i

stjernerne og mælkevejen helt tydeligt.

Ejby.

Vi har et stort udbud af fødevarer fra

Vi har hurtig adgang til motorvejsnettet

lokal produktion. Der er frugt og

både mod øst og vest.

grønsager i mange vejboder, produktion
af honning, juice og most
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Vi har et stort opland. Mod øst og

udenfor vores lokalområder, der

nordøst mangler der

”handler lokalt” hos os.

indkøbsmuligheder, så vi har mange
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HVOR KOMMER VI FRA?
Landskabet omkring Fjelsted / Harndrup er dannet i sidste istid og ha været meget
kuperet. Der har ligget 14
”hat bakker” (dvs. meget
stejle bakker af grus), og
det havde betydning for
områdets udvikling.

Traditionelt var Fjelsted
hovedbyen i området. Den
bestod af de store gårde
på den frugtbare jord, og
derfor fik de den store
kirke. Harndrup lå på den
dårlige jord, og derfor var
her flest husmænd med
små landbrug.
Det ændrede sig omkring
år 1900, da jordbærbanen
mellem Brenderup og
Odense åbnede. Den gav
husmændene mulighed
for hurtigt at få deres
grønsager (jordbær) til markedet i Odense og København, og dermed skaffe sig en
højere indkomst.
Samtidigt begyndte industrialiseringen og man fik brug for grus til byggeri. Det var der
rigeligt af i hat bakkerne, så en efter en forsvandt de fra landskabet, så der i dag kun
er et par stykker tilbage.
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Jernbanen blev også omdrejningspunktet i transporten af grus, så nu var Harndrup
pludselig blevet en by i udvikling og i løbet af ganske få år var forholdet mellem de to
byer skiftet, så Harndrup i dag er den største af landsbyerne Fjelsted og Harndrup.
Jernbanen lukkede i 1966 og blev erstattet af busser til Odense og Brenderup, så
indbyggerne ikke skulle stå uden transportmulighed til Odense.
damer skulle på besøg på gårdene, så
lød det pænere, hvis de skulle til Paris i
stedet for f.eks. Østergård.
De sjove stednavne, som karakteriserer
gårdene i området, har en helt speciel
men ubekræftet historie.

Derfor fik gårdene navne efter datidens
store byer – de fjerneste gårde fik
selvfølgelig de fjerneste stednavne.

Vi er et meget internationalt område,
fordi man kan køre fra Paris via
Hanover, Berlin, Stokholm, Hamborg,
Altona til København Huse.
Man tror de stammer fra Kærsgård, der
var det store gods i områder, og til
godset hørte fæstegårde. Når de fine
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restauratør og journalist. Han var en

Harndrup er fødeby for en af landet
kendte digtere Sigfred Pedersen. Han er
mest kendt for viserne ”Tørresnoren”,

alsidig herre. Humlemagasinet har i dag

”Nu går våren gennem Nyhavn” og

indrettet en udstilling om ham og hans

”Katinka, Katinka luk vinduet op”, men

liv.

han har skrevet mange andre viser og
digte.
Han var uddannet cand. Polit., men
tjente til livet som visedigter,
litteraturanmelder, maler, skuespiller,
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HVILKE MØDESTEDER OG FORENINGER HAR VI?

Mødesteder med bygninger:
"Mødestedet"

Små foreninger, lokaludvalg, borgere. Lokale med borde, stole
og opbevaringsskabe, kælder til f.eks. bryggeri og hygge,
anretterkøkken med kaffemaskine
Idrætsvej 2A, 5463 Harndrup
www.fjelsted-harndrup.dk

Skolen "Børneuniverset"

Almene foreninger. FOF-kurser, Gymnastik, valghandlinger. Edblokale med 20 pc’ere, aula til større møder, kopifaciliteter efter
aftale, anretterkøkken med kaffemaskine.
Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup
http://www.fjelstedharndrupskole.dk/

Harndrup Stadion

Sportsudøvere, gæster, medlemmer. Fodbold, Tennis,
Badminton. I klubhuset er der fine omklædningsrum med bad,
både til herrer og damer.
Juelsmindevej 11b, 5463 Harndrup
http://fjelstedharndrup-if.dk

Kirkerne i Fjelsted-Harndrup

Kirkelige handlinger, drift af kirker og præstegård, udflugter og
møder.
Kildevej 10, 5463 Harndrup
http://www.fjelsted-harndrup-kirker.dk

Kirkeladerne i Fjelsted og Harndrup
Menighedsrådet og borgere. Møder og sammenkomster.
Jægersmindevej, Fjelsted, og Vindebjergvej, Harndrup
http://www.fjelsted-harndrup-kirker.dk
Spejderhytten

Spejderne. I FDF møder vi børn og unge med masser af
udfordringer og fællesskab - også for dig
Vindebjergvej 3, 5463 Harndrup
http://fdf.dk/brenderup-harndrup

Harndrup Forsamlingshus

Borgere. Lydanlæg og teleslynge, handicapadgang, entre, stor
sal og mindre sal, værtinde med professionelt køkken,
handicaptoilet
Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup
www.harndrupforsamlingshus.dk

Fjelsted Forsamlingshus

Borgere. Stor sal og mindre sal, professionelt køkken
Jægersmindevej 1, 5463 Harndrup
http://www.fjelstedforsamlingshus.dk

Fjelsted Skov Kro

Overnatning, konferencer, fester, spisning, etc. professionelt
køkken med kok og betjening, handicaptoilet
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Store Landevej 92, 5592 Ejby
http://www.fjelstedskovkro.dk
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Dagli' Brugsen

Borgere. Daglig varer, kommunikations muligheder med opslag
og lign.
Rugårdsvej 63, 5463 Harndrup

Humlemagasinet

Medlemmer og besøgende. Besøgshave, Humlemuseet, Historisk
Dukkemuseum, Skiftende Temaudstilllinger, Sigfred Pedersen
Museet, Café, handicaptoilet.
Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup
http://humlemagasinet.dk
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Mødesteder udendørs:
Fjelsted Fælled

Mosen bag Frugtlageret

Vand, el, festtelt, motions- og aktivitetsredskaber for alle aldre,
plæne, asfaltbane, bålplads, grillplads, overdækkede
opholdsarealer, fester og arrangementer
Jægersmindevej 24, Fjelsted, 5463Harndrup
http://fjelstedlegeplads.dk

Naturoplevelser og gåture
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Spejdernes høj

Naturoplevelser og gåture
Vindebjergvej 3, 5463 Harndrup
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Foreninger
LokalUdvalget for Fjelsted-Harndrup
Enhver, der er bosiddende i Fjelsted og Harndrup sogne kan
optages som medlem. LokalUdvalget for Fjelsted-Harndrup
forestår kontakt til og fra kommunen og de andre lokaludvalg,
herunder at koordinere aktiviteter og planer i lokalområderne.
Idrætsvej 2A, 5463 Harndrup
www.fjelsted-harndrup.dk
Fjelsted Borgerforening

Enhver, der er bosiddende i Fjelsted eller Fjelsted's omegn kan
optages som medlem. Fjelsted Borgerforening arbejder for at
byen bevarer natur, plads og fællesskab. Flagning,
fællesspisning, etc.
Ridderstien 24, Fjelsted, 5463 Harndrup

Harndrup Borgerforening

Enhver, der er bosiddende i Harndrup eller Harndrup's omegn
kan optages som medlem. Foreningens formål er at interessere
sig for trivsel, sammenhold og udvikling i Harndrup.
Flaghejsning, juletræ, loppemarked etc.
Stengade , 5463 Harndrup
http://www.harndrupborgerforening.webbyen.dk

Humlemagasinets støtteforening
Besøgende og medlemmer. Som medlem har man fri adgang til
udstillinger, museer og haver. Man deltager i lodtrækning af
udstillede arbejder/varer. Ved arrangementer er der en særlig
entre/pris for medlemmer. Rugårdsvej 51, 5463 Harndrup

Side

26

FjelstedFjelsted-Harndrup

http://humlemagasinet.dk
Menighedsrådet Fjelsted og Harndrup Kirker
Fælles menighedsråd, et såkaldt pastoratråd. Kirkelige
handlinger, drift af kirker og præstegård, udflugter og møder.
Harndrup Skov 21, 5463 Harndrup
http://www.fjelsted-harndrup-kirker.dk
Fjelsted Harndrup Skytteforening
Medlemmer. Skydning, pistol og riffel
Sandhøjsvej 6, 5463 Harndrup

http://fjhddsfyn.dk

Side

27

FjelstedFjelsted-Harndrup

Gymnastikforeningen Fjelsted-Harndrup
Medlemmer. Gymnastik, motion og opvisninger, Fitness etc.
Fjelsted-Harndrup Skole, Brenderup Aktivitetscenter, Multisalen i
Ejby Hallerne
http://www.gymfh.dk
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Fjelsted Rideklub

Medlemmer. Ridning, Military, rideundervisning og hestepasning
Ridderstien 6A, Fjelsted, 5463 Harndrup
http://www.fjelstedrideklub.com

Fjelsted Speedway Klub

Medlemmer og publikum. Speedway for alle aldre og niveauer,
kørere, baneledere og praktiske hjælpere
Ridderstien 31, Fjelsted, 5463 Harndrup
http://www.fjelsted-speedway.dk

Fjelsted Fælled

Motions- og aktivitetsredskaber for alle aldre, plæne, asfaltbane,
bålplads, grillplads, overdækkede opholdsarealer, fester og
arrangementer
Jægersmindevej 24, Fjelsted, 5463Harndrup
http://fjelstedlegeplads.dk
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Harndrup Revy-forening

Alle samt støttemedlemmer . Bag Harndrup Revyen står
Støtteforeningen for Harndrup Revyen. Foreningen arbejder for
at sikre og udvikle lokalområdets mere end 25 år lange tradition
for revy samt udvikle teatertilbud til børn og unge. Foreningen
kan også beslutte at støtte andre kulturelle aktiviteter i
lokalområdet.
Harndrup Forsamlingshus
Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup
http://www.harndruprevyen.dk

FDF Brenderup-Harndrup

FDF spejdere. I FDF møder vi børn og unge med masser af
udfordringer og fællesskab - også for dig
Vindebjergvej 3, 5463 Harndrup
http://fdf.dk/brenderup-harndrup
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Ejby-Harndrup og Omegns Jagtforening
Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet
person. Vi er ca 200 medlemmer og dermed kommunes største
jagtforening, og vi har kommunens pt. eneste godkendte
flugtskydningsbane, her kan der skydes, trap, jagtskydning, og
engelsk sporting. Banen er åben for alle med gyldigt jagttegn
eller våbenpåtegning.
Vindebjergvej 47, 5463 Harndrup

http://www.eho-jagt.dk
Schæferhundeklubben, Kreds 26
Brugs-, familiehunde-, hvalpe-,lydigheds- og sportræning for
alle racer (også dem uden stambog). Kreds 26 stræber efter at
være en klub, hvor det er sjovt og rart at træne, både for
hundeejere og hunde. Udover almindelig træning afholder vi i
årets løb kurser med forskellige emner, prøver, kredsmesterskab
samt kredsfester. Alle tiltag, som styrker både det faglige niveau
og det sociale sammenhold.
Ridderstien 31, Fjelsted, 5463 Harndrup

http://www.kreds26.mono.net/9768/Kreds%2026
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OFFENTLIG TRANSPORT
Baggrund

af en udviklingsplan. Indsatsområderne
for Transportgruppen Harndrup er den
kollektive trafik og farlig skolevej.

I de senere år er der sket dramatiske
forringelser af den kollektive og særligt
landdistrikterne har været særlig ramt.
Dette gælder også Harndrup området
hvorfor en gruppe ildsjæle nu har
etableret Transportgruppen Harndrup
med det formål, at forbedre den
kollektive trafik for området. Gruppen
indgår i LAG projekt hvor
Landdistrikternes Hus og Middelfart
kommune i fælleskab stiller konsulent
ressourcer til rådighed til udarbejdelse
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Særlig to problemer er påtrængende:

Transportgruppen foreslår Middelfart

1: Mangel på afgange i dag- og

kommune at en planlægning af den

aftentimer og weekender. Det er særligt

kollektive trafik og sikker skole skal

de unge uddannelses-søgende,

understøtte en decentral struktur for de

erhvervsaktive men også pensionisterne

lokalsamfund der eksisterer i

som er ramte af transportforringelserne.

kommunen således der forsat kan
foregå en bæredygtig udvikling for
området.
Planlægningen skal tilfredsstille tre

2: Farlig skolevej fra Harndrup til

hovedopgaver:

Brenderup. Men lukning af overbygning

 Socialt:

på Fjelsted/ Harndrup skole samt
forringede busforbindelser er der flere

at give et transporttilbud til personer

børn som cykler til skole i Brenderup.

uden andre muligheder. Fokus er
særligt de unge og pensionister.

Herværende Udviklingsplan beskriver
Transport-gruppens ønsker og
løsninger af områdets kollektive

 Trafikalt:

at give bilister et alternativ.

transport problemer men henblik på at
mindske konsekvenserne af de senere

 Sikkerhed:

års nedlæggelse af de offentlige

at skolebørn på kan cykle sikker mellem

busruter, afgange og nedlæggelse af

skole og hjem mellem Harndrup og

Fjelsted/Harndrup skolens overbygning.

Brenderup

Målsætninger
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LOKALUDVALGET FOR FJELSTED-HARNDRUP
og har som sådant automatisk
Lokaludvalget kan kontaktes

høringsret i alle sager af betydning for

på pebsite@live.dk

lokalområdet

Hjemmeside: http://www.fjelstedharndrup.dk
Formand:
Poul Erik Brandt

Byrådet sender også via lokalområdet
informantioner ud af interesse for
området, f.eks. tilbud om

Ridderstien 13, Fjelsted

fondsansøgninger, kommunale

5463 Harndrup

aktiviteter som vi kan deltage i/få

Tlf. 31335402 / 64653902

indflydelse på, høringer m.m.

E-mail: pebsite@live.dk
Næstformand:

Lokaludvalget er nedsat
iht Styrelseslovens § 65d og formålet er

Poul Pedersen

ifølge rammebetingelserne for

Vindebjergvej 4, 5463 Harndrup

lokaludvalg:

Sekretær:

- at inddrage lokalområdets beboere i

Jakob Vedel

beslutninger af betydning for

Rudgårdsvej 23, 5463 Harndrup

lokalområdet

Kasserer/suppleant:
Torben Poulsen
Stengade 21, 5463 Harndrup

- at arbejde for at flest mulige
beslutninger af betydning for
lokalområdet kan tages lokalt

Suppleant:
Jane Iversen

- at tage eller støtte initiativer som gør

Åvænget 26, 5463 Harndrup

det attraktivt at bo i området.

Lokaludvalget fungerer som

- at fremme lokale aktiviteter og idéer.

lokalsamfundets talerør
overfor Middelfart Byråd og omvendt,
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