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2014 Udviklingsplan for Cathrines Have 

 

Cathrines Have, tidligere omtalt som RAVKO, er et lækkert naturskønt 

område som er beliggende lige midt i Danmark ved Middelfart. 

Området består hovedsaligt af landbrug og nogle små landsbyer. 

Røjle størst med 264 indbyggere, Vejlby/Aulby med 207 

indbyggere, Kustrup med 150 indbyggere, Staurby med 90 

indbyggere. 

Samtidigt ligger området lige ned til Båring Vig, hvor vi har en af 

Danmarks mest børnevenlige strande.  
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U D V I K L I N G S P L A N  F O R  C A T H R I N E S  H AV E  

 

 

 

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, 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. 
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NATUR, KULTUR OG HISTORIE  
 
L O K A L S A M F U N D E N E  R Ø J L E ,  A U L B Y,  V E J L B Y,  K U S T R U P  O G  O M E G N
 

Det eneste sikre værn om hjemstavnens natur og minder er det der skabes af folket selv. Den der holder af sin 

hjemstavn vil efterhånden få lyst til at lære den nærmere at kende. Og af det mere fortrolige kendskab vil 

kærligheden gro op, stærkere, inderligere end før, en magt, det ikke vil være helt let at stå imod. Det er 

fynboerne selv, der skal tage kampen op imod de kræfter, der tankeløst eller egennyttigt truer med at udslette 

det fynske landskabs særpræg, at plette dets ynde og stjæle dets sødme. Naturglæde og hjemkærlighed skal 

stå vagt om landskab og minder, både dem der ligger synlige i jordsmonnet, og dem der hører folkesjælen til.  

     Olaf Andersen, ”Fyn”, 1927 

 

CATHRINES HAVE  
– RUM TIL ALLE 
 

Navnet Cathrines Have lægger sig op ad navnet 

Cathrinebjerg, som er det højeste punkt i 

området, hvorfra man har udsigt til hele ”haven”, 

både skov og strand, mark og beboelse. 

Samtidig henviser det til Billes Have, der var 

herregården, området i sin tid var samlet under. 

Der bor ca. 1500 mennesker i området, der 

hovedsaligt består af marker, skov og nogle små 

landsbyer: 

Røjle med 264 indbyggere 

Vejlby/Aulby med 207 indbyggere 

Kustrup med 150 indbyggere 

Staurby med 90 indbyggere 

Derudover er området sammensat af en god 

blanding af unikke lokationer, der giver det rette 

forhold mellem skov og strand, by og natur.  

Placeringen tæt ved motorvej og større byer, 

lokale arbejdspladser, solid fibernet og 

mobildækning, samt et aktivt forenings- og 

kulturliv tæt på naturen gør området attraktivt 

for bosætning. 

Cathrines Have er desuden et meget attraktivt 

ride-, cykle- og løbeområde, der summer af liv, 

især i månederne op til Lillebælt Halvmaraton og 

der gennemføres flere cykelløb gennem området. 

 

 

Naturområder 

Vejlby Fed: En af Danmarks bedste og mest 

børnevenlige badestrand. 

Røjle Klint: Et fredet naturområde, hvor 

sammenstødet mellem hav og klint er unikt. Her 

kan man følge tusinder af år i den stejle klints 

lag, hvor den stiger skarpt fra vandet. 

Kasmose Skov: En urørt og meget smuk løvskov, 

der indeholder en mangfoldighed af dyr og 

planter. Området har flere sjældne planter og 

en unik placering langs Båring Vig med 

storslåede udsigtspunkter. 

Ved Kasmose Skov ligger Kasmoselund, som er 

unikt istandsat konferencecenter og rummer 

kafferisteriet Growers Cup. 
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Landsbyer 

Røjle 

Den største af landsbyerne, der tidligere var 

stationsby for toget mellem Odense og Strib. Her 

stoppede Røjlegrisen, og den gamle jernbane er 

nu bevaret som sti, der kan benyttes rekreativt. I 

Røjle er der flere forskellige erhvervsdrivende og 

huser områdets Forsamlingshus. Byen har en aktiv 

beboerforening.  

 

Vejlby/Aulby 

Vejlby/Aulby er sammenvoksede landsbyer, der 

huser den flotte 1100-tals kirke, og to 

kommunale arbejdspladser: Videncenter Aulby/ 

Heldagsskolen, samt Familiehuset & 

Ungecenteret. Midt imellem Vejlby og Røjle 

findes ”Sandgraven”, hvor man tidligere 

gravede sand til byggeri mm. I dag holder FDF 

til med masser af aktivitet. Det er også her 

områdets fælles Skt. Hans bål afholdes med 

fællesspisning, båltale mm. 

Kustrup 

Kustrup er præget af landbrug og enkelte 

virksomheder, men er kendt for sine vejboder, 

hvor man kan købe produkter fra den gode 

fynske muld som jordbær og kartofler. 

 

 

Erhverv og aktiviteter  

Campingpladser 

Området huser hele to velbesøgte 

campingpladser, Vejlby Fed camping, der med 

fire stjerner har både pool og lækker 

børnevenlig sandstrand. Den ligger midt i et 

attraktivt sommerhusområde med omkring 3000 

sommerhuse. Og Røjle Klint Naturcamping, der 

ligger utrolig naturskønt og særdels attraktivt for 

lystfiskere.  

 

Gallerier 

Cathrines Have er et attraktivt sted for kunstnere, 

da lystet ved kysten, der omkranser området på 

tre sider, er helt unikt. Der findes da også flere 

gallerier, bl.a. Galleri Korsbjerg og Galleri 

Vinduet, begge med en fantastisk placering med 

udsigt over Båring Vig. 

Selvstændige erhvervsdrivende 

En skøn sammensætning af mange forskellige 

selvstændig erhvervsdrivende vidner om, at her 

bor mennesker, der gerne vil selv og har 

initiativet. Placeringen tæt ved motorvej, større 

byer, fibernet og mobildækning gør området 

attraktivt for selvstændige erhvervsdrivende. 

Rideskoler 

Kombinationen af natur og mange ejendomme 

med plads til hest gør området attraktivt for 

rideskoler. Der findes adskillige mindre 

rideskoler og stutterier. Den største rideskole er 

Middelfart Ridecenter ved Rosenkilde Gods, hvor 

der også er fysio- og handicapridning og 

afholdes flere store stævner og kåringer. 

Efterskole 

Efterskolen Billeshave er en af to efterskoler 

beliggende omkring Strib. Skolen holder til i den 

elegante hovedbygning, der tidligere var 

Herregården Billeshave.  
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Foreningsliv 
Aulby Kultur- og Idrætsforening (AKI) er 

paraplyforeningen for de fleste af områdets 

større og mindre aktiviteter. 

I 2001 satte områdets foreninger sig sammen og 

oprettede en bestyrelse, der skulle varetage 

kultur- og fritidsinteresser for hele området, så 

hver lille interesse ikke skulle stå for regnskab og 

generalforsamling mm. 

 

Foreningen holder primært til i den tidligere 

Aulby skole (nu Heldagsskolen) og har mange 

forskellige aktiviteter som en aktiv gymnastik-

afdeling, badminton, pileflet, patchwork, 

strikkeklub, Gourmetmad for mænd og en række 

sociale arrangementer som havevandringer, skt. 

Hans, fælles cykelture og den meget 

traditionsrige fodboldturnering: Kampen om den 

Gyldne Gummistøvle, hvor områdets 

lokalområder: Røjle City, Vejlby United, Vejlby 

Forrest og Real Kustrup, Røjle Forrest, FC 

Staurby, Strib Kickers og Aulby Rangers dyster 

om æren i en omgang børnevenlig fodbold med 

gummistøvler på.  

Ud over AKI er der en aktiv FDF afdeling, 

beboerforeninger, jagtforening, rideklubber og 

meget andet. 
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Vejlby Kirke 

I området ligger der to kirker. Den ene er Vejlby 

Kirke der er fra ca. 1150 -1200. Den er en 

forholdsvis stor landsbykirke og bærer tydeligt 

præg af at have været rigt udsmykket. Den hed 

oprindeligt Nybøl Kirke. 

 

Kirkens indre 

Går man langt nok tilbage i tiden, d.v.s. før 

reformationen, har det været et storslået syn 

med en del kalkmalerier.  

Døbefonten er nok det ældste inventar i kirken - 

ca. 800 år. Den har formentlig været malet i 

stærke farver. 

I 1658 blev det nyoprettede Billeshave ejer af 

Vejlby kirke. Et par år senere overtog Urne-

slægten stedet og de næste ca. 100 blev 

skelsættende for kirken. 

Von Raiser 

I 1749 giftede enke Agatha Rodsteen Urne af 

Billeshave sig med en svensk officer Andreas von 

Raiser, kaldet "den gale svensker". I 1760 solgte 

han Billeshave og Vejlby kirke, men betingede 

sig, at han og hustruen ved deres død skulle 

hensættes i gravkapellet. Han og hustruen var 

meget velhavende og før sin død stiftede han en 

fond, der stadig eksisterer. Von Raiser og has 

kone blev i 1784 gravsat i hvælving i Vejlby 

kirkes nordkapel, hvor de stadig ses. 

Udenfor kirken 

Gravmonumentet for 42 danske soldater, der 

faldt i treårs krigen 1848-50 kan ses på 

kirkegården og siden år 2000 er det blevet 

tradition, at garnisonen i Fredericia nedlægger 

en krans ved mindesmærket hvert år den 15. juni. 

Ser vi op mod tårnet, skal vi lægge mærke til 

nogle mur-blændinger. Der findes to på hver 

side af tårnet og forklaringen skulle være, at de 

er symbol på evangeliets udbredelse til alle 

verdenshjørner. De er ret sjældne. 

Røjleskov Kirke 

Røjle Skov kirke ligger højt på en bakketop og 

har nok den smukkeste udsigt en kirke kan få 

med udsigt til Lillebælt. Fortællingen siger, at 

man i starten af 1900-tallet ikke kunne blive 

enige om, hvor der skulle være en ny kirke 

i Vejlby sogn. 

 

En kirke har der, med et voksende befolkningstal, 

været behov for, men hvem der skulle have lov at 

huse kirken var svært at blive enige om – så 

man byggede to - en i Strib i 1911 og tre år 

senere en i Røjleskov, hvorfor de to kirker også 

har en del fælles træk, f.eks. samme arkitekt; N. 

P. Jensen fra Odense, de er begge bygget 

i kalksten, og har begge plads til ca. 150 

personer. Kirken blev indviet i juni 1914.  
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VISIONEN 

 

Lokalområdet Cathrines Have er et attraktivt 

område for bosætning, erhverv, fritid og turisme. 

Placeringen tæt ved motorvej og større byer, 

lokale arbejdspladser, etableret fibernet og 

mobildækning, samt et aktivt forenings- og 

kulturliv tæt på naturen gør området attraktivt 

ikke bare for bosætning, men også for 

selvstændige erhvervsdrivende. 

Cathrines Have er desuden et meget attraktivt 

ride-, cykle- og løbeområde, med et rigt 

foreningsliv, der sørger for aktiviteter til 

områdets beboere. 

Udfordringen 

Efter at den lokale folkeskole lukkede i 2011 har 

lokalområdet skulle finde sig selv og sikre, at det 

naturlige fællesskab og de nære relationer 

forblev intakte. 

Fællesskabet om kultur- og fritidslivet er en 

afgørende faktor for områdets fremtidig med 

fokus på bosætning, hvor fælleskab, et trygt 

nærmiljø og en tilgængelig natur tiltrækker 

beboere, der vil deltage og yde en indsats for 

fællesskabet. 

Området er en naturperle. Dette vil vi gøre til et 

vartegn ved at øge tilgængeligheden og 

beskrive de mange små enkelthede,r såvel 

historiske som mere abstrakt kunstneriske. Med 

naturen som afsæt skal der skabes "oaser", der 

indbyder til aktiviteter og friluftsliv.  

 

 

 

 

Gennem en stærk online profil suppleret med 

"appetitvækkere" via traditionelle medier, skal vi 

øge oplysningen om vores fantastiske sted og 

alle dets aktiviteter. Dette til de lokale borgers 

bedste, men også for at vise andre, hvor dejligt, 

her er at bo. 

Mål 

Vi ønsker et attraktivt bosætningsområde og et 

trygt sted at bo, hvor naturen er det naturlige 

samlingssted, som vi er stolte af at dele og 

opleve sammen.  

Aktiviteterne skal generere oplevelser, der gør 

bosætning i området mere attraktiv, dels gennem 

tilgængelig natur, dels som fællesskabsskabende 

oplevelser. 

Derfor arbejder vi for: 

 At tiltrække og bevare beboere og 

gæster til vores unikke og attraktive 

lokalområde 

 

 At udbygge tilgængelighed og kendskab 

til aktiviteter samt skabe fælleskab og 

engagementet i lokalsamfundet. 

 

 At udbygge tilgængeligheden til naturen 

og synliggøre attraktioner og 

seværdigheder. 

 

 At kommunikere områdets kvaliteter 

gennem relevante kanaler, og derved 

”brande” vores perle: ”Cathrines Have”. 
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DE VALGTE INDSATSOMRÅDER 

Kommunikationsudvalgets mål 

At kommunikere nye tiltag samt allerede 

eksisterende forhold, som kan tiltrække og 

bevare beboere i området samt vække lokale, 

regionale og internationale (dags-) turisters 

interesse. 

At danne platforme for denne kommunikation, 

som vedvarende fundament. 

Indsatsområder 

1. Nyt navn til bedre identifikation og 

markedsføring i stedet for nuværende 

RAVKO 

2. Identificere målgrupper 

3. Udvælge kommunikationsplatforme og 

medier 

4. Overlevering af platforme og værktøjer 

til lokaludvalget 

1: Nyt navn: 

Efter velovervejelse er navnet ”Cathrines Have” 

vedtaget. Navnet Cathrines Have lægger sig op 

ad navnet Cathrinebjerg, som er det højeste 

punkt i området, hvorfra man har udsigt til hele 

”haven”, både skov og strand, mark og 

beboelse. Samtidig henviser, det til Billes Have, 

der var herregården, området i sin tid var samlet 

under. 

Der skal arbejdes med adoption af navnet i 

lokalomådet. 

2: Målgruppeidentifikation: 

 

 

 

 

 

3: Kommunikationsplatforme og medier: 

 Facebook side (samt mulighed for små 

lukkede Facebook grupper efter 

vej/nærområder) 

 Hjemmeside (både Cahtineshave.dk og 

Kathrineshave.dk er reserverede til 

formålet) 

 Nyhedsbreve (koordinering med 

eksisterende i AKI) 

 A-skilte/Sandwichskilte i nærområdet (3-

4 stk.), hvor folk passerer 

 Overordnet brochure/pamflet 

produceres både på dansk og engelsk 

med QR koder 

 Velkomst til nye borgere i området 

 Tilknytning til andre hjemmesider f.eks. 

Middelfart Kommunes hjemmeside, 

Visitmiddelfart.dk, Google 

søgeoptimering), Middelfart Turistbureau 

hjemmeside, ejendomsmægleres 

hjemmesider mv. 

 

 

 

•Yngre 
(Multimedievante) 

•Ældre 

Nuværende 

borgere 

•xxxx 

•xxxxx 

Potientielle 
tilflyttere •Lokale 

•Regionale 

•Internationale 

(Dags-) Turister 
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Tidshorisont 

Facebook side oprettes umiddelbart hurtigst 

muligt, således der er noget at henvise til. 

Hjemmeside oprettes/udbygges sideløbende 

med tekst til udviklingsplanen. 

Brochure udfærdiges når hjemmeside og 

Facebook side er oppe ot køre.  

Sandwichskilte skal rumme information først om 

Cathrines Have, og på sigt kalender samt 

appetitvækkere til kommende begivenheder. 

Gruppen hjælper de øvrige grupper med 

kommunikationsindsatser og der koordineres 

tiltag og opgaver, da der er flere overlap. 

Kultur og oplevelser gruppen 

Gruppen har stillet sig følgende opgaver 

Området historie (Peter Storm) 

 At skabe kulturelle arrangementer til 

områdes beboer. 

 Søge midler til at vi kan få 

købmandsbutikken i Vejlby i gang igen 

som lokalindkøbsforening. 

 Nærkøbmand i Vejlby skal danne ramme 

for salg af lokale varer, bytte central, 

vinsmagning. Drevet af frivillige kræfter. 

Evt. mulighed for leje af mindre lejlighed 

til turister og gæster til de lokale. 

 Placeringen er Vejlby gamle 

købmandsbutik lige over for kirken. Der 

skal ansøges midler til istandsættelsen 

hos bl.a. pulje til landsbyfornyelse. 

 Kultur og aktivitetsområde på den del af 

den gamle lodseplads som ikke bruges. 

Indsatsområder: 

 søge midler til køb af købmandsbutikken 

 ansøge kommunen om brug af 

lodsepladsen, er i kontakt med lederen 

af affald og genbrug. 

 kirkekoncert, rundtur på kafferisteriet, 

madlavningsinspirationsaftner, foredrag 

(Peter Storm),  

 udsmykning at centrum af rundkørslerne 

samt skiltning af vores område, er i 

kontakt med trafik og vej. 

Målgruppe: 

Favne alle unge som gamle i lokalområdet samt 

turisterne. 

Kommunikationsplatform: 

 Gennem facebook og vores hjemmeside, 

kommunens hjemmeside, vestfynsavisen, 

flyers, sandwichskilte. 

 

Tidshorisont: 

Der er indsendt til kommunen ang. Lodsepladsen, 

rundkørslen og skiltning.  

Derefter står den på fundraising til køb af 

købmandsbutikken, samt aktivitetsområdet. 
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Bedre adgang til naturen 

Gruppens formål er at udvikle og optegne et 

sammenhængende stisystem, der giver mulighed 

for at såvel lokale som turister kan opleve 

områdets natur og historie markeret som 

oplevelsespunkter langs stierne og formidlet bl.a. 

via moderne it-baseret formidlingsteknik til 

brugere med Smart-phones. 

Der arbejdes med tre indsatsområder:  

Stisystemer, oplevelsespunkter og 

formidlingsteknologi. 

Stisystem 

Med udgangspunkt i gruppens lokalkendskab 

skitseres forslag til stisystemer rundt i området. 

Stierne baseres i høj grad på eksisterende 

vejføringer/stier/markveje etc. , men også på 

frivillige aftaler med lodsejere. Stiernes 

beskaffenhed vurderes og i de tilfælde, hvor 

gruppen finder, at der er behov for renovering 

eller nyetablering, kommer gruppen med forslag 

til dette. Gruppen kommer ligeledes med en 

anbefaling af hvilken type færdsel (vandre, 

cykle, ride mv.) stierne kan anvendes til. 

Implementering af stierne sker i tæt samarbejde 

med Middelfart Kommune. 

 

Oplevelsespunkter i forbindelse med 

ruterne: 

 Voldsted ved Råskifte, Vejlbyskov 

 Søborg Voldsted også kaldet gl. slot i 

Strib 

 Rundhøj i Staurby Skov 

 Rundhøj ved Røjle 

 Militærbroer ved Vejlby Fed, 1948 og 

1864 

 Møllemade området (Skjold Christensen) 

 Husmandsbrug fra Billeshave (Skjold 

Christensen) 

 Fiskerlejet ved Klintholm 

 Fejring 15 juni ved Vejlby 

Kirke/krigsgrave 

 Kvinde eg ved Vejlby Kirke 

 Skredet ved Stutterigården og ved Sølyst 

på Røjle Klint 

 Fundet fra Bronzesværd på Røjle Klint 

 Billeshave drengehjem og Billeshave 

drengene 

 Koldkrigsolielageret ved Billeshave 

Men også f.eks.: 

 Local Foods destinationer! 

 Galleri, loppemarked, dørsalg etc. 

Skiltning/rutevisning 

Den traditionelle måde at formidle stier og 

oplevelser er primært via kort, brochurer og 

infostandere. Gruppen vil også tage de nye 

medier og it-platforme i brug. Alle stier og 

information om de enkelte oplevelsespunkter skal 

kunne tilgås fra Smart-phone enten via links på 

hjemmesider eller via QR-koder, der scannes på 

stedet.  

 Den information der skal formidles om det 

enkelte oplevelsespunkt vil ligeledes, udover de 

traditionelle brochurer og infostandere, gøre 

brug af moderne formidlingsformer, herunder  

Youtube klip (film, tale og animationer). Brugeren 

skal kunne vælge mellem ”pixi-udgaver” og  

mere dybdegående informationer om de enkelte 

oplevelsespunkter. GPS ruter med 

oplevelsespunkter som ”knappenåle” inkl. 

beskrivelser evt. temaopdelt. Ruterne 

downloades fra en hjemmeside. 

 Almindelig kortmateriale 

 Informationsstandere på 

oplevelsespunkter med læsbar tekst og 

QR-koder til scanning 

 Information 

 Overskrift/navn 

 Kortfattet beskrivelse 

 QR-koder, der linker til yderligere og 

mere dybtgående beskrivelser: 
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 Youtube videoer (eks. Animation af istid – 

Røjle Klint) 

 Youtube tale-beretninger (eks.  

 Artikler fra Bavnen, historisk atlas etc. 

 Andet materiale, der ligger på 

internettet 
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Rekonstruktion af  militærbro 

ved Vejlby Fed 

Oplevelsespunkter 

Brugere af stierne skal have mulighed for at 

opleve naturen i naturen og stoppe op på steder 

hvor betydningsfulde historiske fund eller 

begivenheder (lokalt som nationalt) har fundet 

sted. 

Meget af områdets natur og historie er beskrevet 

i forskellige kilder. Dette sammen med gruppens 

lokalkendskab skaber et godt udgangspunkt for 

udpegning af oplevelsespunkter på ruterne. For 

at gøre oplevelsespunkterne mere attraktive kan 

gruppen komme med forslag til en mere synlig 

markering.  

Som eksempel kan nævnes militærbroen ved 

Vejlby Fed, der under treårskrigen (1848-50) 

var en afgørende brik i nedkæmpningen de 

slesvig-holstenske  styrker, der havde omringet  

Fredericia. Dette var først skridt til den 

efterfølgende danske sejr.  

Gruppen vil undersøge om der kan skabes 

opbakning til og mulighed for at markere denne 

bro evt. via en opførelse af en tilsvarende bro 

eller dele deraf som man f.eks. har gjort med en 

vikingebro (Ravningbroen) over Vejle Ådal.  

En sådan markering vil synliggøre områdets store 

betydning under krigen og samtidig vise datiden 

brobygningsteknolgi. Den nye rekonstruktion af 

Ravningbroen bliver til i et tæt samarbejde 

mellem Vejleegnens Museer, der har det faglige 

ansvar for rekonstruktionen. Naturstyrelsen, som 

ejer området ved den oprindelige bro. Vingsted 

Historiske Værksted, der har stor erfaring med 

rekonstruktions arbejde og Kulturarvsstyrelsen, 

der har støttet projektet økonomisk 

 

For de fremmødte vil der være mulighed for at 

opleve eksperter fra Vikingeskibsmuseet i 

Roskilde demonstrere, hvordan vikingerne 

arbejdede i træ med økser. Man vil kunne se det 

lokale tømrerfirma Ødsted Tømrer & 

Snedkerforretning, der står for at bygge 

rekonstruktionen, arbejde på broen. Samtidig 

med at man kan hjælpe tømrerelever fra 

Syddansk Erhvervsskole med at konstruere en 

model af Ravningbroen. Endelig bliver der også 

mulighed for, at man selv kan prøve kræfter med 

nogle af vikingernes arbejdsmetoder med økse 

og kniv. 
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LOKALUDVALGET FOR RAVKO 

Lokaludvalget:  

Ivan Steffensen,  ivan@uretek.dk Formand 

Arne Bækdal Hansen,  arbh@tek.sdu.dk   

Jens Vinther,  jens.vinther@mail.dk 

Johnnie Hvam,  johnniehvam@yahoo.dk 

Connie Madsen,  conniemadsen75@gmail.com 

Karina Pedersen,  kustrup@kustrup.dk  Kasser 

Marie Louise Backe,  mlba@post.tele.dk  Supplant 

Regitze Tilma,  regitze@tilma.dk  Supplant  

 

Mad, kultur og oplevelser gruppen:  

Uffe Klinkby,  fam.klinkby@profibermail.dk 

Marie Louise Backe,  mlba@post.tele.dk 

Pernille Lyngaal,  lyngaal@hotmail.com 

Connie Madsen,  conniemadsen75@gmail.com  sekretær 

 

Kommunikationsgruppen:  

Marie Louise Backe,  mlba@post.tele.dk  facebookadm. 

Regitze Tilma,  regitze@tilma.dk  hjemmesideadm. 

Flemming Rasmussen,  famrasmussen@profibermail.dk sekretær 

 

Stigruppen: 

Ole Gottrup,  og@hojkilde.com 

Brian Ulvbjerg,  bulvsbjerg@gmail.com 

Erik Sørensen,  ramsgaard@tilma.dk 

Carsten Bendiks,  fam.bendiks@gmail.com 

Bente,  bente@rojleklintcamping.dk 

Arne Bækdal Hansen,  arbh@tek.sdu.dk 

Jan Svendsen,  vindshoj@mail.dk 

Jens Vinther,  jens.vinther@mail.dk 

Ivan Steffensen,  ivan@uretek.dk 
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