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U D V I K L I N G S P L A N  F O R  N Ø R R E  A A B Y  

FORORD 

Nærværende dokument udgør et bud på en 

udviklingsplan for Nørre Aaby. Dokumentet er 

kommet i stand på foranledning af Nørre Aaby 

Lokaludvalg – umiddelbart i forlængelse af 

rådets konstituering i marts 2014.   

 

Planen tager naturligt afsæt i den historiske arv 

og den aktuelle situation, som ligger til grund for 

byen og dens borgere. Særlige pejlemærker for 

planen er endvidere resultatet af de drøftelser 

og borgermøder, der har været afholdt 5. 

november 2013 og 10. februar 2014 på 

initiativtagernes foranledning.  

 

Processen op til planens færdiggørelse har været 

hektisk og presset, og vi kunne godt have brugt 

mere tid til at beskrive og redegøre mm..  

Vi har dog i lokaludvalget vurderet, at det var 

vigtigt at få sat retning og komme i gang med 

lokaludvalgets arbejde.  

 

Vigtigt har her også været at få Nørre Aabys 

vision og udviklingsplan, den der lige nu synes at 

være opbakning til, sat på den politiske dags-

orden i kommunalbestyrelsen. Og vi har som så-

dan ”klemt ballerne sammen” for at komme i mål 

og overholde den kommunalt fastsatte tidsplan.  

 

Planen falder groft sagt i 4 dele: 

 

Del 1 

Omhandler den historiske arv. Præmissen er, at vi 

skal vide, hvor vi kommer fra for at vide, hvor vi 

skal hen – og vi fortæller historien om, hvordan 

byen blev til, fik sit navn og udviklede sig frem til 

nu, båret frem af Kongemagten, jernbanens 

komme, succesfuld industri, egen elforsyning, 

gadebelysning (før Middelfart), Købstads-

ambitioner, rigmænd, ja tilmed åndelig vækkelse 

og politisk organisering med de klassiske 

skillelinjer, etablering af foreningsliv skoler mm. 

Historiens vingesus inspirerer og giver næring til 

ny energi til at fastholde vores bys evne til at 

sætte dagsorden og vise nye veje ud fra tidens 

forandrede vilkår. 

 

Del 2  

Giver et kort vue over byens aktuelle tilstand. 

Det er grundlæggende en fortælling om en by i 

god form, som selvfølgelig er underlagt de 

strukturelle ændringer som finder sted i hele 

landet. Dvs. tendenser til butiksdød i landområ-

der, at politik og institutioner koncentreres i de 

større byer, at folk flytter til de støre byer, at 

gamle skillelinjer og sociale relationer ophører 

og ændres, og bliver erstattet af nye sociale 

mønstre og kommunikationsformer. 

 

Del 3  

Indeholder visioner for byens udvikling i 

sameksistens med Kommunen som helhed. 

 

Del 4  

Beskriver de konkrete tiltag som vi ønsker at 

sætte i værk i vores by. Et omdrejningspunkt er 

her, at der skal skabes nye konkrete muligheder, 

skabes nye sociale relationer, og at der bygges 

på en vekselvirkning mellem de rammer som 

gives, og de konkrete muligheder et øget civilt 

engagement kan skabe i byen. 

 

Udviklingsplanen er et dynamisk redskab, der 

hele tiden tilpasses og forandrer sig, i takt med 

nye muligheder og bedre betingelser for udvik-

ling. En udfordring er at få væsentlig flere 

borgere til at tage medejerskab i denne proces 

og komme med flere gode projektforslag. 

 

Planen er som anført blevet udarbejdet af 

Lokaludvalget med bistand fra Middelfart 

kommune og konsulenten fra Landdistrikternes 

Hus.  
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Den er finansieret gennem projektet ”Udvikling 

af lokalsamfundene i Middelfart Kommune” og 

med tilskud fra Landdistriktspuljen samt 

Landdistriktsprogrammet 2007 – 2013.  

 

Finansiering og 

samarbejdspar tnere 

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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ET HISTORISK INDBLIK 

Nørre Aaby har historiske lighedspunkter med 

hovedstaden på den jyske hede Herning ved, at 

byen for alvor er vokset frem til en større by 

med den nye jernbanes etablering midt i forrige 

århundrede. Både for Herning og Nørre Aaby 

har de nye jernbaneskinner haft stor indvirkning, 

omend i forskellig grad. Før jernbanen kom til 

vores område på Vestfyn, var der kun en lille 

gruppe indbyggere omkring kirken i Nørre 

Aaby, og Byllerup var dengang en større 

landsby end Ouby, som stedet hed i starten. 

Byens navn 

Helt tilbage i tidlig Middelalder fik den lille by 

og stedet nemlig sit navn fra den brusende flod, 

Ouby, der løb forbi her, og som i dag kaldes 

Viby å.  I Valdemars jordebog fra 1231 kaldtes 

området, som nævnt Ouby, opkaldt efter åen. 

Byens navn Ouby bliver med tidens sprog-

ændringer til Aaby, og Nørre kom til for et par 

århundreder siden, da flere byer på Fyn havde 

fået samme navn. 

Kongsgården ved Ouby å. 

Valdemar Atterdag havde en Kongsgård som lå, 

hvor adressen Kongeløkken 18 ligger i dag. 

Dengang gik der en bred fjordarm fra Båringvig 

helt ind i den lave eng nord for Kærby, og en 

større flod fortsatte så videre forbi Ouby og ud i 

Lillebælt ved Svinø. Floden var så bred og dyb, 

at større skibe kunne sejle igennem her, og 

derfor også lægge til ved Kongsgården i Ouby. 

Navnet Båringvad lige øst for Nørre Aaby vidner 

om et muligt overfarts sted for borgere til fods 

eller på hest.  

 

Kongeløkken 18, her lå en Kongsgård. Se åen under 

broen. 

Ved byggeriet af husene, og også Kirkevej 76, 

fandt man en stor mængde husrester fra Kongs-

gårdene. Man taler om Kongsgården, men der 

har faktisk været to firlængede gårde. 

Et kongeskabt sogn.  

Da Kongsgårdeneblev bygget, var der ikke et 

sogn med gårde, der kunne høre under den nye 

Kongsgård. Derfor sørgede Valdemar for, at der 

blev taget områder med flere gårde fra de 

omkring liggende sogne, og på den måde blev 

Ouby Sogn skabt. Et kongeskabt sogn. Valdemar 

Atterdags folk boede på stedet, når kongen kom 

forbi. Han overnattede altid standsmæssigt hos 

adelen på Hindsgavl Slot. 

Byens bebyggelser fra 1200 tallet  

frem til 1865 

De fleste gårde og huse lå dengang spredt rundt 

om Nørre Aaby kirke, der var blevet bygget i en 

periode omkring 1200 tallet efter en endnu 

ældre trækirke. Kirkens beliggenhed skal ses i 

forbindelse med, at åen var sejlbar både fra 

nord og syd, og den var synlig på bakketoppen. 

Lige nord for åen blev Kongsgården placeret tæt 

på kirken. Kirken blev også Herredskirke, hvortil 

der ofte var knyttet Kongsgård, Herredsting og 

kagestrygningssted. Gadenavnene Kongsgårds- 

vej, Tingløkken, Kagvænget og Kagbanken vid-

ner om denne historie. Tingstedet er også synligt. 

 

Nørre Aaby kirke med sognehuset i forgrunden. 

I slutningen af 1700 tallet havde der været 9 

gårde og 20 huse i Nørre Aaby omkring kirken, 

og i 1844 var der 19 gårde og 23 huse, der 

alle havde et mindre jordtilliggende. 
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Befolkningstallet var i denne periode steget fra 

157 til 278. ”Gammel” Nørre Aaby var ikke 

sognets største landsby, det var som nævnt 

Byllerup. Alligevel var den sognets centrum, fordi 

her var kirken og skolen. På trods af befolknings-

tilvæksten havde landsbyen bevaret sin middel-

alderlige karakter med en spredt bebyggelses-

struktur. (Ny) Nørre Aaby var nu på vej, som den 

by, der opstår med jernbanens komme og som 

bliver til stationsbyen Nørre Aaby. I dag skelner 

vi ikke mellem ”Gammel” Nørre Aaby og den 

nye stationsby – de er vokset sammen til en by.  

Den fynske jernbane  

Da den fynske jernbane kom forbi, blev stationen 

placeret en hel kilometer uden for Gammel 

Nørre Aaby, lige der, hvor der nu er en grillbar: 

”Brokiosken” ved gangbroen. Sidenhen blev den 

nuværende og mere ”moderne” stationsbygning 

bygget. Dengang placerede man stationen én 

kilometer uden for byen på grund af larmen fra 

togene, og man havde slet ikke øje for dens 

betydning for udvikling af bysamfund. Den 7. 

september 1865 åbnedes ”Dronning Louises 

Jernbane”, der således fylder 150 år i 2015.  

Nørre Aabys eksplosive vækst.  

I 1870 boede der 8 borgere i fire husstande i 

området ved stationen, i 1906 var der 495 

borgere, og 5 år senere i 1911 boede der 973 

borgere, altså en fordobling på 5 år fra 1906. 

Der var i hele denne periode kommet meget 

handel til, og der opstod flere større købmands-

gårde omkring stationen, samt et hyggeligt 

gæstgiveri, senere Nørre Aaby hotel. Det er nu 

nedbrændt. Der var meget handel og spænden-

de liv i Nørre Aaby allerede dengang. Nu var 

Nørre Aaby blevet den største stationsby mellem 

Nyborg og Middelfart, bortset fra Odense og 

handelslivet blomstrede, der i første halvdel af 

det 1900. århundrede.  

 

Byens store industrivirksomhed Grand. 

Industriudviklingen sætter Nørre Aaby  

på landkortet  

I samme periode opstod et større industrieventyr 

grundlagt af fabrikant Rasmus Andersen. Han 

startede en produktion af cykler i bygningen 

Østergade 30, og etablerede senere den store 

cykelfabrik Grand på Grandvej. Han blev også 

kendt for at bygge elværker. Over 100 blev det 

til i hele Danmark. Det gjorde byen landskendt. I 

Nørre Aaby byggede han i 1916 et elværk, men 

allerede i 1905 sendte han fra fabrikken strøm 

ud i nye gadelamper, som den første by på hele 

Vestfyn. Med lys før Middelfart og med den 

voldsomme udvikling på fem år frem til 1911 

blev der bygget købstadsagtigt ligesom i 

Middelfart. Flere steder kan man se denne 

periodes lidt overdrevne arkitektur, og den er et 

håndgribeligt bevis for den fremskridtstro, byen 

var præget af. Med en fortsættelse af udvik-

lingskurven var det kun et spørgsmål om tid før 

Middelfart blev overhalet. 

  

En flot købstadsbygning fra den nye stationsby. 

Rasmus Andersen blev fra USA tilbudt licens på 

forhandling af Ford biler i Danmark. Han ville 
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ikke bruge tiden på sådanne blikæsker. Det var 

ikke kun købmands- og virksomhedsudvikling, der 

gav mod på fremtiden, også på den åndelige 

side satte Nørre Aaby dagsordenen på Vestfyn. 

Den åndelige vækkelse udsprang  

i Nørre Aaby.  

Nørre Aaby Efterskole var blevet dannet i 1896 

på baggrund af en friskoles opstart. Denne 

efterskoles første forstander Olaf Nielsen star-

tede ikke blot denne skole. Han var også med til 

at bygge landsdelens første og vigtigste forsam-

lingssted: Øvelseshuset ved Nørre Aaby 

Efterskole, der desværre er revet ned.  

 

Gymnastik, foredrag og Danmark var på spil. 

Her samlede Olaf Nielsen landsdelens unge til 

gymnastik, skydning, foredrag og aftenskole- 

undervisning, ja sågar dans og kortspil. Det 

foregik i den grundtvigske friheds og udviklings-

ånd, som med andelsbevægelsen og venstres 

kamp for parlamentarisme fik andre konkrete 

manifestationer.  

Denne nye mulighed for unge i byen blev, der 

ikke set på med glæde af den lokale indre 

missionske kreds, der også havde hjemme i Nørre 

Aaby. De havde allerede i 1880´erne etableret 

sig i egen bygning, og i 1907 blev et nyt 

missionshus Emaus bygget lige der, hvor 

biblioteket er beliggende lige nu.  

Det Grundtvigske Øvelseshus ved Efterskolen 

skulle udfordres af nye faciliteter til den indre 

missionske bevægelse. Den grundtvigske kreds 

med Olaf Nielsen i spidsen var dog for markant, 

og den store konfrontation kom aldrig til fuld 

udfoldelse. Det er sandsynligt, som så mange 

andre steder i Danmark, at denne modsætning 

medførte sociale og kulturelle skel mellem de 

religiøse kredse i den hurtigt voksende 

befolkning.   

I 1897 oprettede Olaf Nielsen en særdeles 

kraftfuld ungdomsforening, der blev en af de 

største i hele Danmark. Og i 1903 var han med 

til at stifte en sammenslutning af disse nye 

ungdomsforeninger i Danmark, og Olaf Nielsen 

blev den første landsdækkende formand. Han 

var blevet kendt i bevægelsen for sin indsats og 

det blev en inspiration til lignende tiltag overalt i 

Danmark.  

 

Øvelseshuset udefra. Bemærk Nørre Aaby kirke. 

 

Olaf Nielsen og Øvelseshuset var således det 

kulturelle og folkelige kraftcenter på hele 

Vestfyn med indflydelse mange steder i 

Danmark. Nørre Aaby sendte således først 

elektrisk lys ud i gaden, og senere tog de sig af 

det åndelige lys med frisind og udviklingstro til 

borgerne på Vestfyn. 

Mange virksomheder starter op i byen.  

I forlængelse af denne periode etableres en 

lang række industriforetagender i Nørre Aaby. 

Foruden førnævnte Grand, med cykler og el, 

Nørre Aaby Konservesfabrik, J.P. Larsens 

Maskinsnedkeri og Listefabrik, Nørre Aaby 

Cementvarefabrik, Margarinefabrikken Dana, 

værktøjsfabrikken Chicago. I Nørre Aaby blev 

der således skabt en lang række gode arbejds-
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pladser, og der var selvfølgelig en række 

direktører og ledende medarbejderstillinger i 

virksomhederne.  

Socialdemokratiet bliver organiseret.  

1897 indbyder Socialdemokratisk forening til 

det første møde på Indslev Kro, og i starten var 

det ikke let at samle folk. Først ved sogneråds-

valget i 1913 fik socialdemokraterne stemmer 

nok til at få en kandidat valgt, maltgører Lars 

Christian Larsen fra Aabylund. I perioden fik 

afholdte baller, høstfester, lotterispil op til jul   

og en række foredrag betydning for den 

begyndende organisering og opbakning til 

socialdemokraterne. 

Fagforeninger erobrer indflydelse   

De faglige organisationer i byen havde svært 

ved at vinde indpas i stationsbyens 

håndværksbedrifter og mindre industrielle 

virksomheder på grund af det tætte forhold 

mellem arbejdstager og arbejdsgiver. I 1914 

etableres den første faglige forening på Grand 

og samme år oplevede byen sin første 

arbejdskamp. Først i 1916 kom det faglige 

gennembrud på den store industrivirksomhed 

Grand efter en række kampe. Dette år blev det 

moderne organisationssystem derfor endelig 

etableret i byen. Nørre Aaby, en driftig ny by 

på landet, var med den hurtige vækst blevet en 

industriby med arbejderklasse og borgerskab, 

ligesom i de større købstæder. 

Borgerforeningen i Nørre Aaby.  

I Nørre Aaby etableres derfor tillige en 

borgerforening. Den bestod af de fleste af 

byens husstandsoverhoveder, men bestyrelsen 

domineredes især af de større erhvervsdrivende, 

folk i liberale erhverv og højere funktionærer. 

Der er ingen tvivl om, at borgerforeningen var en 

vigtig faktor i den interne samhandel i byen, og i 

samarbejdet mellem virksomhedsledere og ejere. 

Konkret havde Borgerforeningen også stor 

betydning for stationsbyens infrastruktur. Selvom 

tre store projekter, anlæggelsen af et vandværk, 

ophævelse af handelsrestriktioner og anlæggelse 

af Nordvest banen løb ud i sandet så lykkedes 

det med kloakering, anlæggelse af fortove, 

snekastning, damptromling af hovedgaderne, 

plantning af træer og nye gadeskilte.  

Samtidig var Borgerforeningen også arrangør af 

baller, selskabelige aftener og den årlige jule-

fest. Det gav også her opbakning og tilslutning. 

Hvor beboerne på landet tidligere, på trods af 

standsforskelle, i højere grad var integreret med 

hinanden i den samme interesse i landbruget, så 

er der mange indikationer på, at der i denne 

periode blev skabt en mere markant opdeling i 

befolkningen med industrisektorens indtog i byen.  

En privat realskole  

og et privat plejehjem etableres.  

De forskellige nye grupperinger fik sandsynligvis 

energi til og øje for at udvikle deres egne institu-

tioner, og det fik også betydning for byen. I 

1896 var der således blevet oprettet en Real-

skole i huset Svinget 7, og den faglighed og 

kultur, der kom til at være i denne skoleform 

henvendte sig mest til de bedre stilledes børn.  

 

Hovedbygning på Realskolen fra 1910 

I midten af tresserne indviede man desuden et 

privat plejehjem Eisbjerghus i en periode, hvor 

det var blevet lidt mere almindeligt at ældre 

ikke kom på aftægt, men på plejehjem. Der var 

desuden sognets plejehjem, senere Kommunens 

Ældrecenter Kongshøjcentret.  De ældre og deres 

pårørende fik derfor mulighed for at vælge 

mellem to institutioner til ældrebolig, og byens 

grupperinger afspejlede med stor sikkerhed den 

samme opdeling, som byen også bar præg af. 

Modsætninger giver identitet og skaber liv.  

Den sogneby, der udviklede sig efter 1900 tallet 

og som senere blev kommune hovedstad i Nørre 
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Aaby Kommune fra 1970 var derfor en by med 

synlige skel mellem lønarbejdere og borgerskab 

inkl. Funktionærer. Denne forskel sammenholdt 

med de religiøse forskelle på den anden side har 

uden tvivl haft betydning for byens udvikling. Det 

vigtigste var måske, at det gav energi til aktivi-

teter og manifestationer på gruppernes egne 

vegne til gavn for byen. En stor boligforening 

med gode arbejderboliger blev tidligt etableret 

i Solvænget og senere i Bøgeparken.  

 

Vestfynshallerne i Nørre Aaby i over 50 år. 

 

Vestfynshallerne blev, som en af de første på 

Fyn, etableret i slutningen af halvtredserne af en 

lang række markante personer og håndværkere, 

der tog sagen i egen hånd. De modsætninger, 

der var i byen gav energi til virketrang, 

sammenhold og fællesskab. På trods af forskelle 

har byen således også i mange år helt op til 

kommunalreformen i 2007 bygget på et nært 

samarbejde mellem Venstre og Social-

demokratiet. Historien gav grobund for politisk 

sammenhold og politiske løsninger, der var 

afstemte i befolkningen.  

Situationen frem til i dag.  

Der er en række virksomheder, der ikke eksi-

sterer længere, men der er i Nørre Aaby stadig 

en lang række virksomheder store som små med 

arbejdspladser i egen by. Vestfynshallerne er 

blevet udbygget inden 2007 kommunalreformen: 

Nørre Aaby Skole er blevet moderniseret og 

Realskolen er stadig i god gænge. Kostskole- 

afdelingen på Realskolen er blevet til Viby 

Efterskole. Eisbjerghus Plejehjem blev i 1996 til 

Eisbjerghus Efterskole. Nørre Aaby Efterskole er 

stadig i fin stil ligesom Vesterdal Efterskole lidt 

uden for byen. Nørre Aaby er således en rigtig 

efterskole- og skoleby. Handelslivet er trængt, 

men der kommer dog nye butikker ind i mellem. 

Der er tre store dagligvarebutikker i byen. 

 

Ny slagter er ankommet til Nørre Aabys borgere 

Foreningslivet i Nørre Aaby er i god form, og har 

i mange årtier fungeret som et godt tilbud til 

børn, unge og voksne. og nu også mere og mere 

til ældre. 

 

En ny tid fordrer andre handlinger og nye 

tankesæt om livet i en mellemby. 

Med kommunalreformen i 2007, og en større 

kommune, er der nu en række nye udfordringer 

til byens sammenhold og udviklingsmuligheder.  

Fra at være centrum i egen kommune er byen nu 

blevet en såkaldt mellemby med behov for en 

mere helhedspræget og bevidst plan for 

sammenhold og udvikling.  

I Nørre Aaby er der heldigvis mange tilflyttere i 

såvel gamle som nye boligkvarterer. Mange af 

tilflytterne arbejder andre steder, og der er 

blandt andet derfor stor pendler trafik ind og ud 

af byen både morgen og aften.  

Tidligere tiders traditionsbårne grupperinger 

mellem indbyggerne i byen er måske nu blevet 

”fortyndet” af alle tilflytterne, der nu måske mest 

bruger byen som levested til indkøb, bopæl og 

fritidsliv. Kulturen og byens sociale liv er ikke 

længere i så høj grad båret af solide traditioner 

og sammenhold blandt borgere fra landbrugs-

kulturens og industriperiodens forskellige opde-

linger, men skal nu skabes og genskabes af alle 



LAD LYSET SKINNE 

 

Side 11 

borgere på egne vilkår og med egen indsats i 

det opbrudte hverdagsliv.  

Fra 60´ernes velstandsstigning og fremefter er 

byen mindre og mindre et selvstændigt område 

med en velfungerende indre økonomi. Dengang 

var de fleste byboere ansat i byens mange virk-

somheder og forretninger, og de fleste borgere 

købte deres fornødenheder i Nørre Aaby. 

Pendlertrafik foregår nu også i forhold til 

indkøbssteder mange andre steder end i byen. 

Disse forandringer over 30 til 40 år forstærket 

med den nylige kommunalreform fra 2007, hvor 

byen blev til mellemby uden liv fra lokale politi-

kere og administration, betyder at alle borgere, 

uanset tilhørsforhold, nu meget gerne må tage 

del i opgaven med at bevare og gerne udvikle 

vores fælles by til et meget attraktivt sted for 

børnefamilier, unge, voksne, seniorer og ældre. 

Vi skal ville være den bedste by for os.  

Man kan i det moderne liv let blive turist i sin 

egen by, hvis man ikke deltager aktivt som med-

borger og tager del i ansvaret med at skabe 

fælles muligheder for hinanden i hverdagslivet. 

Frihed til at vælge en indsats er ikke frihed til at 

vælge fra og lade være. Friheden handler om at 

vælge en indsats ud fra interesser og kompe-

tencer. Der er opgaver nok til alle, og vi er på 

vej med en mere bevidst strategi.

  



NØRRE AABY  

– LYSET SKINNER FORTSAT 
Som den ”historiske fortælling om Nørre Aaby” 

understreger, knytter der sig en særlig historie til 

byen, som indbefatter konger, industrigiganter, 

åndelig vækkelse mm. I nyere tid var byen først 

med gadebelysning og åndeligt lys – og som det 

fremgår af forsidebilledet, hviler der stadig et 

særligt lys over byen. Nogen vil mene at 

byskiltet ser lidt slidt ud og armodigt ud – og det 

kan være ganske korrekt, men samtidig aner man 

forår, lys, forandringers komme. 

Nørre Aaby er ved første øjekast en ganske 

almindelig provinsby i Danmark. Byen står midt i 

en transformation fra selvstændig kommune med 

eget Rådhus og tilhørende institutioner, håndsret 

over budgetter mm. til at i dag at være en del af 

Middelfart Kommune – en såkaldt ”mellemby”.  

I byen mærker man (ligesom i andre provinser og 

mellembyer), hvordan der – alt andet lige – 

gradvist bliver et færre antal butikker og virk-

somheder, og der sker en koncentration af 

institutioner og kulturliv. Den politiske magt flytter 

til Middelfart by, og gamle skillelinjer og sociale 

relationer er under forandring til nye eller 

forsvinder mm. 

Ved nærmere eftersyn er der dog – som antydet 

– et særligt ”lys” over byen. Byen er begunstiget 

med en række små og mellemstore virksomheder, 

nye butikker kommer til, foreningslivet er i fuld 

vigør, Vesfynshallerne udvides og lægger nye 

planer, skoler renoveres og moderniseres, 

ligesom efterskolerne holder fanen højt og der er 

mange andre tegn på liv og virkelyst.  

Infrastruktur har altid betydet meget for Nørre 

Aaby og dens udvikling. Først vandvejen forbi 

Kongsgården, så jernbanen og nu motorvejen. 

Byens geografiske beliggenhed i centrum af 

Danmark, ikke langt fra byer som Odense, 

Fredericia og Kolding og selvfølgelig Middelfart 

– og den tilstødende infrastruktur, giver byen en 

helt unik position i det moderne Danmark, som 

den bør forstå at udnytte. Byen har potentiale, 

den skal transformere sig og tilpasse sig de nye 

tider – en proces der allerede er i gang. 

 

 

  

 

Befolkningen vokser 

Middelfart er som helhed en kommune i vækst. 

Dette vil være flere bekendt. Men det samme 

gælder også for Nørre Aaby. Ovenstående figur 

og tal er hentet fra DK’s statistik og viser en 

tydelig positiv befolkningstilvækst i Nørre Aaby. 

Modsat mange andre små bysamfund og lokal-

områder er byen altså et sted, hvor flere slår sig 

ned, for huspriserne er fornuftige og foreningsliv, 

indkøb og skole er velfungerende i et trygt 

lokalområde. Om det er den bevidste familie-

venlige politik, der er blevet ført gennem mange 

år i Nørre Aaby, de tårnhøje priser på boliger i 

de større byer, eller en tendens til at søge det 

nære og lokale skal vi ikke her søge at udrede.  

Dog skal vi slå den krølle, at byen er i befolk-

ningsmæssigt vækst, og at der tilmed synes at 

være en fin aldersspredning.  

Handelslivet 

Nørre Aaby har stadig et rigt butiksliv om end 

handelslivet sine steder er en smule trængt. 

Urmageren og tøjbutikken er forsvundet, og 

antallet af bagere og slagtere er i de sidste 

årtier reduceret, men nye butikker skyder dog 

også op. Vi har således i de senere år udvidet til 

3 solide dagligvarebutikker, Super Brugsen, 

Netto og REMA1000, en er endda forsvundet. 

Der er, som nævnt en ny slagter, en nyt bageri-

udsalg en vinbutik, en nyere malerforretning, en 

ekstra blomsterhandler mm.mm, så der sker 

noget. At handle betyder dog også at møde sine 

medborgere, meget af byens gode sociale viden 

formidles via de konkrete personmøder i 

indkøbscentre og i byens gader. 
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Ny vinbutik er nu at finde i Østergade 

 

Byen huser op mod 70 virksomheder små, 

mellemstore og store. Her findes industri, trælast, 

smedevirksomhed, malere, murere, tømrere, 

autoværksteder/forhandlere.  

Der hersker heldigvis en god lokal patriotisme, 

når det gælder indkøb i hverdagen og opgavers 

entrepriser. Der synes at være en fornuftig 

bevågenhed omkring det at købe ind og handle 

lokalt. Det bør dog have endnu større fokus i 

fremtidens Nørre Aaby.  

Bankerne koncentrer sig nu i de større byer og 

tilbyder i stedet hæveautomater og netbank. Tøj 

handles ligeliges i de større byer eller i storcen-

tre, eller på nettet med stort udvalg og priskrig. 

Byens pizzeriaer tilbyder det traditionelle 

sortiment – og gør det godt! Men efter byens 

hotel nedbrændte savnes et sted at overnatte og 

få andre typer mad. Dette er også et 

indsatsområde for Lokaludvalget, se senere. 

Nørre Aaby er en ”pendler by”  

Nørre Aaby har en fremragende beliggenhed. 

Som antydet ovenfor ligger byen geografisk 

centralt og med god adgang til særligt jernbane 

og motorvej. Det ses også af statistikkerne. Rigtig 

mange bor i byen, men arbejder så i andre byer. 

Figuren nedenfor giver et grafisk indtryk af 

hvortil ”Nørrefolket” pendler. Som det ses er det 

særligt Odense, Fredericia, Assens og Kolding 

der trækker arbejdskraft til sig. Og op mod 70 

% af de erhvervsaktive arbejder uden for Nørre 

Aaby. Mobilitet og beliggenhed betyder meget 

for den moderne familie, og her har Nørre Aaby 

virkelig noget at tilbyde. Der skal dog mere til et 

”godt liv” end alene arbejde og bolig. Et godt 

kulturliv, foreningsliv og natur lige i nærheden.  

 

Kultur og natur  

Naturmæssigt ligger byen også skønt, der er få 

kilometer til nordkysten ved Båring, og sydkysten 

ved Føns. Der er flere naturstier i og omkring 

byen – og mange fine grønne områder. Sidste 

skud på stammen er ”Tusindårslegeparken” – et 

rekreativt område for børn og voksne i alle 

aldre. Her kan man dyrke udendørs fitness, spille 

bold, grille og meget andet. Parken er anlagt af 

frivillige og støttet af bl.a. LIP fonden. 

 

Tusindårslegeparken med bålhytte og scene. 

 

Er man til film har Nørre Aaby en biograf med 

kvalitets teknologi og som i dag fremviser de 

nyeste film med den nyeste fremvisnings-

teknologi. De laver forskellige arrangementer i 

den og biografen drives i dag af en biograf-

forening, som ved opstarten også blev støttet af 

LIP fonden.  
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En markant indsats bevarede biografen og de 

gamle helt unikke faciliteter til filmforevisning. 

Er man mere til sport og deslige har Nørre Aaby 

også meget at byde på. Foreningslivet stortrives 

og der findes lidt for en enhver smag, med 

gymnastik, brydning, cykling, skydning, volley-

ball, fodbold, skak, spejder, håndbold, badmin-

ton, indendørs fitness etc.  Det er den brede 

idræt, der primært er i fokus i en by som vores. 

 

Nørre Aaby stadion med tribune og super bane. 

 

Kultur med stort ”K” finder man på byens flotte 

bibliotek. Her er døgnåbent og her findes bøger, 

film, spil mm. for enhver smag. 

 

  

Nørre Aaby Bibliotek er en vigtig del i byen. 

 

Kirke- og åndelighed finder man i rigt mål i 

vores dejlige kirke og sognehus. Her er 

gudtjenester og arrangementer som traditionen 

forskriver, ligesom der er mulighed for at bruge 

sognehuset til andre formål, efter nærmere 

aftaler. 

Skoler og institutioner  

Nørre Aaby nyder godt af de mange skoler og 

institutioner, der findes i byen. Af skoler er der 

både folkeskole, realskole og efterskoler i byen. 

De unge mennesker præger bybilledet og giver 

liv, hvad enten det er i supermarkedet, i hallen, 

på perronen eller bymidten. Kommuneskolen er 

for nyligt blevet moderniseret – og her har man 

– på vanlig Nørre Aaby manér eksperimenteret 

med nye skoleformer, som fx ”Åben skole”.  

Også realskolen trækker elever til sig og er i fin 

form. Her kommer elever fra oplandsområderne. 

 

Nørre Aaby skole er en stor veludbygget skole.  

Efterskolerne: Nørre Aaby efterskole, Viby 

Efterskole, Vesterdal Efterskole og Eisbjerghus 

Efterskole tiltrækker mange unge fra nær og 

fjern. Man mærker til stadighed den gamle ånd. 

 

Nørre Aaby Efterskole er flot moderniseret  
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Eisbjerghus Efterskole. Den internationale efterskole 

Transpor t  

Som allerede beskrevet ligger vores by perfekt 

geografisk. Hertil kommer at der kun er 2 km til 

motorvej og dermed kan næsten alle større byer 

nås inden for en times tid i bil. Der kører 

regionaltog på timebasis mod vest og øst, og fra 

Middelfart/Fredericia/Odense er der omstigning 

til IC og Lyn tog. 

Årsaktiviteter oversigt  

Vinterfesten den 2 weekend i januar med Nørre 

Aaby Idrætsklubs støtteforening og 650 borgere 

Byfesten i maj måned på banerne ved NIK med 

en indsats fra foreninger bredt og støtte fra LIP 

Fodboldklubben har i mange år haft en fodbold 

lørdag med gadekampe og aftenfest. Den kan 

nogle år erstattet af et større arrangement som i 

2013 med kampen mellem Liverpool legends og 

oldboys landsholdet fra Danmark med fest bag-

efter og optræden af et Beatles kopi band. 

Nørre Aaby-Båring håndboldklubs store 

julefrokost i Vestfynshallerne i november måned. 

Nørre Aaby-Båring håndboldklubs nytårsløb den 

31. december. 

Opsamling 

Som det turde fremgå, har vores by en masse at 

byde på. Og en god og solid historie at læne sig 

op af. Vi tror, at vi med den i bevidstheden og 

fremtiden for øje vil kunne gøre vores by endnu 

bedre og klar til at gå nye veje og møde nye 

udfordringer. Vi har i den sammenhæng også 

arbejdet med at identificere og tydeliggøre 

styrker, svagheder, muligheder og trusler.  

Vi har allerede berørt dele at dem. Vi 

vedlægger den såkaldte SWOT analyse som 

bilag og vender nu blikket mod de 

indsatsområder, som er kommet i stand som følge 

af dialogmøder, SWOT analyser mm. Først 

vender vi dog blikket kort mod vores vision for 

byen.  
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VISIONEN 

Overordnet 

Som det fremgår med al tydelighed er Nørre 

Aaby et godt sted at bo, drive virksomhed, 

arbejde og udfolde sig. Byen er i vækst, der er 

liv og iværksætter ånd.  

Visionen er derfor overordnet: 

at videreudvikle byen og dens potentialer til 

gavn for borgere, virksomheder, foreninger og 

kommunen som helhed, således at den 

tilpasses den virkelighed og de strømninger 

som omgiver den i det moderne samfund.  

Vi ønsker på ingen måde at stille uret tilbage til 

fordums tider, men ønsker at fastholde og 

videreudvikle de rammer, vi har i lyset af de 

lokale, regionale, landspolitiske og for så vidt 

også globale politiske forhold, som vi føler os 

som en del af. 

Konkret 

Byen står i en transformationsproces. En proces 

som startede ved overgangen fra industri-

samfund til, hvad man med rette nu skal kalde 

videnssamfundet.  

Der er stadig industri og håndværk i byen, godt 

det samme, men en stadig større del af borgerne 

arbejder uden for byen og bruger byen og dens 

”services” til beboelse, indkøb, skolegang, 

børnepasning etc. 

Byen skal nu finde sig selv – igen – ikke så meget 

som industri- og produktions by eller kommune-

hovedstad mm., men som en by, hvor man bor og 

udfolder sig som mennesker – naturligvis i samspil 

med byens erhvervsliv, natur, kultur etc. 

Transformationen og tilpasningen er allerede i 

gang. Og vi har qua den geografiske position, 

virksomheder og kommunen som helhed gode 

betingelser for at komme videre. 

Vi er i vores konkrete omsætning af visionen til 

praksis optaget af at skabe bedre sammen-

hænge mellem civilsamfund, politik & administra-

tion og virksomheder. Vi (og politikerne) har 

særligt fokus herpå, og vi ønsker at spille med 

på disse tendenser. Vi tror det giver vækst, 

bedre sammenhænge mellem privat- og 

arbejdsliv, skole og fritidsliv mm. 

Vi mener, der er masser af frivillige kræfter og 

initiativer i vores by – nogle kommer frem af sig 

selv, andre skal faciliteres mere bevidst og 

tildeles udviklingsrammer, fysiske som ”åndelige”. 

Vores indsatsområder bærer præg heraf.  

De handler om generel folkelig vækkelse – 

analogt fordums tiders grundtvigianske tiltag. De 

handler om at skabe et ”fysisk samlingssted” for 

byens borgere, et nyt ”Øvelseshus” til videre-

udvikling af vores evne til at gøre noget for 

hinanden, og her skal vi samles til kulturelle 

begivenheder, møder, sociale foranstaltninger, 

bespisning, LAN-aftener mm. Og selvfølgelig 

også fester for borgerne, dans og kortspil. 

Naturen er også i fokus, den er en central 

rammebetingelse også. Vi vil værne om den, 

etablere stisystemer, sikre cykelstier og have 

pæne omgivelser. Vi vil videreudvikle 

Tusindårslegeparken som et udendørs værested 

og samle folk til arrangementer og happenings.  

Vi vil søge at koordinere og understøtte det rige 

foreningsliv, der kan koordineres bedre med 

støtte på tværs af foreninger. Arbejde for at 

skabe sammenhænge i arrangementer og 

strategier. Der kan måske etablere bedre rum og 

tid for dialog og inspiration til hinanden. 

Vi vil arbejde for øget vækst i byen. Ikke vækst 

for vækstens skyld, men vækst i balance med 

byens potentiale, naturen og omgivelserne. 

Listen er som det ses lang… og mere følger 

nedenfor. 

Vigtigst af alt: Vi er i gang! 
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De valgte indsatsområder 

 

Borger mødet den 5. november 2013 skabte 

udgangspunktet. 

Den vision vi kan præsentere i denne udviklings-

plan, er præget af, at vi som borgere, i en ny 

mellemby, ikke tidligere har arbejdet bevidst 

med byens nye identitet, selvforståelse, 

befolkningssammensætning, helheden og de 

strategiske udviklingsmuligheder.  

Det blev først gjort muligt på bagrund af vores 

borgermøde den 5. nov. 2013 og konfirmeret 

den 10. feb. 2014. Vi nåede her et godt stykke 

videre med at klarlægge vores situation, og de 

mulige tiltag, der forhåbentlig kan blive til 

virkelighed. Vi fik i hvert fald materiale til at 

kunne skrive denne udviklingsplan. 

Tidligere i denne udviklingsplan er nogle af vores 

lokalsamfunds stærke og svage sider blevet 

nævnt og beskrevet. De danner jo grundlag og 

baggrund for en del af de udviklingsmuligheder 

vi nu har fundet frem til, og de er også afsæt for 

de konkrete projekter, vi i den næste periode har 

valgt at sætte fokus på.  

Nogle af de nævnte projekter er sat i værk på 

et tidligere tidspunkt, og er som sådan ikke nye, 

men de er taget med her, netop fordi Lokal-

udvalgets indsats og byens udvikling fremover 

skal ske på en sammenhængende, koordineret 

og helhedspræget måde. I det følgende 

præciseres borgernes tanker og ønsker for 

fremtiden fra vores borgermøder. 

Medborgerhus 

I mange år var byens oprindelige gæstgiver-

gård, nu det nedbrændte Nørre Aaby Hotel et 

samlingspunkt for byens fester, møder og 

arrangementer. Derfor er en af de vigtigste 

opgaver nu at skabe bedre rammer for det 

aktive folkelige hverdagsliv, det sociale liv og 

give borgerne et mødested til hverdag og fest. 

Vækkelse og nye indsatser  

i Nørre Aaby 

Vi drøftede også behovet for at få mange flere 

borgere til at tage et medansvar for deres by. 

Nogle talte ligefrem om en vækkelse og andre 

om at borgerne lever i lukkede miljøer, og enkelt 

beskrev Nørre Aaby som en by med lidt for låste 

sociale strukturer. Omvendt kan man ikke 

forlange at befolkningen bare går i gang og 

flytter sig uden inspiration udefra. Det er vigtigt, 

at der sker en formidling af viden, om den tid vi 

lever i, og om det der skal til, for at en by som 

Nørre Aaby overlever og udvikler sig på bedste 

måde. Vi skal blive klogere på tidens 

udfordringer, så vi kan handle mere bevidst som 

enkeltindivider, og derfor bedre i fællesskab 

handle strategisk fremadrettet og praktisk. Vi 

skal føle os forpligtet på at vise nye veje ligesom 

Nørre Aaby gjorde ved 1900 tallets begyndelse 

med Olaf Nielsen i spidsen for den åndelige 

vækkelse. 

Nørre Aaby Station  

Vi skal kæmpe for vores jernbanestations 

fremtid: Nørre Aaby Station. Der er nu meget 

fokus på at lukke stationer for at kunne indføre 

timedrift mellem de store byer. Vi skal som by 

tage kampen op og støtte pendler klubber og 

selv arbejde for sagen. Heldigvis har Nørre 

Aaby det største passagertal mellem Middelfart 

og Odense, men det skal ikke få os til at tro, at 

vores station aldrig kan komme i farezonen. 

 

Nørre Aaby Station – en meget brugt station. 

Byens tænketank og udviklingsforum 

Det er en god begyndelse, at der nu er nedsat et 

lokaludvalg. Men vi skal sikre en fremtidig model 

for, hvordan nye borgere til stadighed kan finde 

mulighed for aktivt at bidrage med ideer og 

indsats til udviklingsprocessen. Vi vil derfor gerne 

arrangere et årligt visionsmøde og invitere 

mange flere med i et byens tænketank – et 

byens FORUM. Når så flere gode ideer bliver 
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født, kan der ud fra de medvirkende nedsættes 

flere arbejdsgrupper, der kan iværksætte de 

nye skud på stammen. Der foregår i dag så 

mange gode ting andre steder, at vi ofte kan 

importere nye muligheder. 

Vestfynshallerne 

Vi er også meget fokuserede på at udvikle 

Vestfynshallerne endnu mere. Der er udarbejdet 

en spændende udviklingsplan, der på mange 

måde vil sikre både bedre tilbud til befolkningen 

og flere faciliteter.  Vestfynshallerne kan på den 

måde udvikle sig fra at være et decideret 

idrætscenter til også at indbefatte et 

befolkningens sundhedshus. 

Tusindårslegeparken 

Her til maj 2014 er mange af faciliteterne nu på 

plads i den nye park, og de frivillige kan nu 

bruge mere energi på at udvikle de konkrete 

tilbud til borgerne. Mange af de nye muligheder 

skal involvere flere frivillige som ansvarlige, og 

den proces er nu sat i bevægelse. 

Nørre Aaby skole og Mikkelsbro 

Skolen og børnehaven skal forsøge at åbne sig 

mere mod det omkringliggende samfund. 

Foreninger og borgere skal kunne inddrages i 

indsatsen for børnene, og uden at der sker 

misbrug af frivillighed. Skolen og børnehaven 

kan måske også blive bedre til at åbne sig mod 

borgerne med udadvendte medarbejdere og 

aktiviteter. 

Natur og landskaber 

Der var forslag om at udnytte landskaberne 

bedre og måske skabe flere grønne områder, ja 

decideret plante skov ved Nørre Aaby. Vi har et 

udmærket sti system, og med en god plan kan de 

koordineres og udvikles til flere spændende 

trænings- og oplevelses muligheder.  

De mange efterskoler 

Nørre Aaby har fire efterskoler indenfor gå eller 

cykelafstand til byens centrum. Måske kan vi give 

alle disse elever bedre mulighed for at opleve 

en by, der er i stand til at give dem oplevelser, 

arrangementer og aktiviteter. Det kan måske 

føre til, at de en dag flytter til byen, fordi de her 

opdagede en speciel sammenhæng, et 

fællesskab og mange unikke muligheder i byen. 

Grøn og billig varme 

Nørre Aaby Kraftvarmeværk har lige fået 

udvidet antallet af modtagere i Nørre Aaby, og 

de er lige gået i gang med en udvidelse og 

etablering af et nyt kraftvarmeværk. Naturgas-

områder kan nu overføres til fjernvarme 

områder, og dermed er der skabt bedre 

konkurrence om pris og kvalitet. 

 

Her bliver plads til et nyt varmeværk. 

Fælles hjemmeside 

Det er en vigtig faktor, at der udvikles og 

koordineres en fælles hjemmeside om Nørre 

Aabys liv og muligheder for befolkningen. 

Flere konkrete tiltag og ideer til udvikling .   

 overnatningssteder i byen / bed & 

breakfast 

 indendørs ventesal ved stationen  

 årlig basar på Grand med brugte ting 

m.m. 

 en skaterbane igen 

 en by pedel  

 udstykning af jord til industri i vores by  

 flere turister i byen med overnatning og 

turistaktiviteter  

 bedre udnyttelse af butikker og frie 

lokaler.  
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Opsamling 

Som et resultat af borgermødet udvalgte 

Initiativgruppen til det sidste møde den 10. 

februar otte projekter, der så blev godkendt på 

mødet den 10. februar og fremlagt på den 

stiftende generalforsamling til lokaludvalget.  

Det nye lokaludvalg får til opgave at have en 

dobbeltrolle. På den ene side leve op til den 

rammelovgivning som Middelfart Kommune har 

vedtaget, og mindst lige så vigtigt påtage sig 

opgaven med at koordinere og udvikle gode 

projekter til Nørre Aabys fremtid.  

De otte projekter er forankret i 8 arbejds-

grupper, og når lokaludvalget for alvor får ben 

at gå på, vil der igen blive sat skub i processen. 

De otte konkrete indsatsområder, der lige nu er i 

spil.  

Nørre Aabys medborgerhus:  

Det indendørs samlingssted  

Et flot og fleksibelt medborgerhus midt i Nørre 

Aaby velegnet til mindre musik- og teater-

arrangementer, som frivillighedshus, aktivitetssted 

for alle aldre og udstyret til borgernes private 

fester.  Foreløbig har vi sikret os, at en særdeles 

velegnet bygning er kommet i spil til et nyt fælles 

sted i Nørre Aaby.  

Status 

Lokaludvalget håber på et nyt medborgerhus i 

Nørre Aaby. Lokaludvalget i Nørre Aaby har 

derfor på sit første møde den 27. marts 2014 

drøftet muligheden for at skabe mere liv i byens 

centrum og finde faciliteter til at udvikle den 

gode hverdag i Nørre Aaby.  Lokal udvalget 

anmoder derfor nu politikerne i Middelfart 

Kommune om at efterlade lokalerne på 

Østergade 28 til Nr. Aabys borgere og dermed 

understøtte den gode udvikling i byen. 

 

  

Østergade 28 set fra Grandvej med parkering  

 

Lokaludvalget støtter op om ønsket om et samlet 

rådhus. Vi mener, det vil være til gavn for 

Middelfarts kommunale administration og 

politikernes virke. Det vil skabe gode rammer og 

muligheder for synergi, koordinering og 

udfoldelse af de kommunale strategier og 

visioner. 

På samme måde håber vi på, at kommunens 

politikere vil være villige til at tænke nyt og 

kreativt, når det kommer til at investere i 

lokalsamfundene, og særligt befolkningens 

selvbærende kræfter. Ligesom den politiske og 

administrative verden har brug for gode 

faciliteter, hvorunder de kan udfoldes, har det 

civile samfund med selvorganisering også brug 

for rammer og faciliteter. Civilsamfundet er for 

alvor i fokus i Danmark og politikere og 

administration over en bred kam taler om 

nødvendigheden af at involvere væsentlig flere 

lokale kræfter. Vi skal tage mere ansvar for 

hinanden som medborgere, og de lokale ressour-

cer tænkes meget mere med ind i udviklingen af 

velfærdssamfundet.  

Det nye mødested skal være minimalt kommer-

cielt. Den ønskede bygning er særdeles velegnet 

til arrangementer, foreningsmøder, små kulturelle 

tilbud med musik, teater og revy, hverdagscafe, 

netværksgrupper, et spontant mødested, og kan 

derfor blive et sted for udvikling af byens liv. Vi 

har en unik chance i Nørre Aaby, når bygningen 

er lige midt i centrum. Det kan indrettes og orga-

niseres, så det henvender sig til mange alders-

grupper og forskellige befolkningsgruppers 

behov. 

  

Østergade 28 set fra Østergade. 

Bygningen er bygget og etableret i Nørre Aaby 

Kommunes liv for en pris af måske 750 kroner pr. 

indbygger. Måske er bygningen derfor allerede 
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betalt af borgerne i Nørre Aaby en gang. Det vil 

derfor være en flot gestus at give en brugsret til 

borgerne, især når den nu er så velegnet. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe under lokal-

udvalget som er klar til at gå i gang:  

Henning Mejer Mortensen, Thue Christensen, 

Karsten Nielsen, Mogens Rosenvang, Bruno 

Petersen, Pernille Bruun, Morten Dall, Morten 

Rasmussen, Finn Madsen og John Jørgensen.  

Gruppen besidder de kvalifikationer, der kan 

løfte opgaven. Der er viden og kunnen til: byens 

liv og historie, butikker og handel, økonomi, 

fondsansøgninger, organisering, håndværk, IT, 

arrangementer og oplevelser, undervisning og 

lov og orden. 

Vi håber at vores anmodning vil blive tilgodeset. 

Der er måske 175 steder, hvor kommuner er på 

vej ud. Rigtig mange steder i dagens Danmark 

har lignende grupper anmodet om det 

selvsamme ønske.   

Tusindårslegeparken:  

Det udendørs forsamlingssted.  

Mange aktiviteter og arrangementer udbydes af 

mange kompetente frivillige. 

 

Status 

På et visionsmøde den 1. marts blev følgende 

forslag udviklet af de fremmødte. I løbet af 

foråret vil der blive arbejdet videre med pla-

nerne i bestyrelsen med en nødvendig involvering 

af mange flere frivillige. Der er brug for flere. 

1. Ældrefester med f.eks. Torben Iversen, HCA 

Paraden eller musikarr. og kaffebord. 

2. Arrangementer(formiddag) for de 

ældste/svageste ældre: keglespil, musik Kaffe 

og kage.  Let gymnastik for ældre / historie 

fortælling (Henning M. Mortensen)  

3. Ældregruppe – agenter. De låser redskaber 

ud og er tilstede i parken nogle eftermiddag om 

ugen fra 14 til 17.   Efterlønnere som 

hjælpegrupper. Så kan vi have 

4. Åbne aktivitetseftermiddage fra 14-17 for 

børn og unge i alle aktiviteter. 

5. Gymnastiktræf for gymnastikforeninger i 

Middelfart med opvisninger på scenen. 

6. Fælles motionstilbud på aftener eller 

eftermiddage i sommer månederne (evt. i 

samarbejde NAG). Gymnastik, workout, andre 

gymnastikformer. 

7. Barselsgymnastik – en gruppe kan måske blive 

startet via sundhedsplejersker 

8. Stævner for 4, 5, 6 klasser, hvor de kan lave 

hold på de forskellige aktiviteter i samarbejde 

med skolen. En gruppe koordinerer aktiviteter, 

og skolen hjælper med at få tilmeldt elever på 

aktivitetshold. 

9. Søndags multisport 15.30. Efter en fælles 

opvarmning kan deltagerne prøve alle 

muligheder og til sidst sluttes der med lege og 

udstrækning. 

10. Børnelegedag sammen med 

Gymnastikforeningen, hvor alle redskaber, bolde 

og ting i parken er tilgængelige, Kagebage 

dyst, børneloppemarked, sammen med en række 

andre mulige børneaktiviteter og arrangementer 

11. Aktivitetsdage - åbne dage i parken med 

grill og aktiviteter på faste dage. F.eks. hver den 

1. søndag i måneden.  

12. Lørdagsgrill. Vi tænder op i grillen og 

borgere(turister) medbringer mad. Pop up 

restaurant fra 18-22: måske musik. 

13. Sct. Hans for de små med optænding af 

grillen og bål tidligt – måske kunne det startes 

med et Sct. Hans løb eller aktiviteter for de små. 

14. Sommerdans i parken. Vi omdanner scenen til 

et dansegulv med stolper og lyskæde og 
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musikanlæg. Instruktør underviser i dans fra 19-

20.30 og derefter danses der til mørkets 

frembrud. 

15. Grundlovsfest. Med taler og et passende 

traktement og musik. 

16. Høstgudstjeneste i parken – én gang om året 

i starten af september med mindre tet passende 

traktement bag efter. 

17. Søndagskaffe og kage i parken. En 

kagebage gruppe sørger for kaffe og kage fra 

14.30 til 16.00. Borgere på søndagsgåtur kan 

komme forbi og få en snak og lidt godt at spise. 

Nørre Aabys nye fælles 

hjemmeside. Det vir tuelle 

forsamlingshus   

Her på internettet præsenteres et præcist 

overblik over alle muligheder i Nørre Aaby.  

 

Status 

Der er nedsat en gruppe på to kvalificerede, der 

vil og kan stå bag hjemmesiden og sikre at den 

løbende bliver udviklet til det samlende 

midtpunkt for Nørre Aaby. Vi har lige ansøgt og 

fået godkendt det nye DOMÆNE navn, som 

naturligvis bliver www.nørreaaby.dk   

Vestfynshallerne: Byens moderne 

kultur - og idrætscenter  

Oplev store begivenheder med idrætten i 

centrum og festlige arrangementer af alle mulige 

slags. 

Status 

Den selvejende institution Vestfynshallerne blev 

startet i 2012, da kommunen ønskede at 

harmonisere alle kommunens haller. Da 

Vestfynhallerne var de sidste kommunalt ejet 

haller, blev der fra kommunens side stillet forslag 

om enten at komme ind under den selvejende 

institution lillebæltshallerne eller blive selvejende 

alene. Der var rimeligt hurtigt tilslutning fra 

brugerne af hallerne til at blive selvejende alene. 

På den baggrund blev der nedsat et udvalg, som 

i samarbejde med kommunen skulle gøre klar til 

en stiftende generalforsamling. Den 26. 

september 2012, var der stiftende 

generalforsamling. På et punkt fik kommunen 

dog ikke harmoniseret. for Vestfynshallerne er i 

dag, som den eneste hal i Middelfart kommune, 

stadig kommunalt ejet. Der er lavet en 

driftsaftale således, at det er den selvejende 

institution Vestfynshallerne, der står for driften og 

modtager et driftstilskud fra kommunen. 

Hvorfor lave alt det arbejde, hvis det bare er for 

at drive en hal, som kommunen i princippet lige 

så godt selv kunne stå for. Det er, fordi der er en 

vision om, at få udviklet et samlingssted for 

borgerne i Nr. Åby. Det være sig lige fra de helt 

små i vuggestuen og dagplejen til de ældste 

pensionister.  Dette kan kun ske, hvis rigtig mange 

bakker op omkring projektet, skole, børnehaver, 

idrætsforeninger, lokaludvalg, bibliotek osv.  For 

at lave tilbuddene så brede som muligt. 

Bestyrelsen bag hallen har på et tidligere 

afholdt møde inviteret borgerne til at komme 

med ideer til, hvad der er brug for, for at få 

ovenstående vision til at lykkes. Nogle af de ting, 

der kom frem på mødet var: Motionscenter, 

forsamlingslokaler, møde & festlokaler, 

overnatningsmuligheder, musiklokaler, Biograf & 

teatersal, lokaler til borgerforening, lokaludvalg, 

en sektor med wellness & sundhed, tilbud om 

fodboldfitness, spillerum, legerum til børn, lokaler 

til skolen, til bibliotek, et kontorhotel, en anlagt 

kunststoffodboldbane, foreningslokaler og 

klatrevæg. 

Vi er godt klar over, at vi ikke får alt 

ovenstående på en gang. Hvis vi ikke kommer i 

gang, og får lavet en overordnet plan for, 

hvordan området gerne skulle se ud om 10 15 

eller 20 år, så risikerer vi, at det enten ikke 

bliver til noget, eller at der kun bliver tale om 

lappeløsninger. 
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Det fysiske miljø i byen.  

Her er så skønt, her er så dejle! 

Beskrivelse, overblik og forbedring af byens 

VEJE, STIER OG GRØNNE OMRÅDER  

Status 

Der er nedsat en gruppe på tre borgere, som 

har de rette kvalifikationer til at skabe et videns 

grundlag til en prioritering af indsatsen. Nogle 

opgaver kan måske placeres i befolkningens 

univers – andre skal der ansøges om hos 

Middelfart Kommune og gennemføres af de 

ansatte. Gruppen kan således beskrive relevante 

opgaver, som lokaludvalget kan bringe til torvs. 

 

Nørre Aaby en attraktiv tilflytter 

by. Vi har noget at byde på          

En velkomstgruppe byder de mange nye borgere 

velkommen til vores by med et besøg og en god 

orientering om det gode liv her. 

Status 

Der er fire borgere, der har drøftet denne 

udfordring, og de vil når processen genstartes 

udvikle et passende koncept for denne gode 

opgave. Den nye hjemmeside, en rundtur i byen 

og dens faciliteter og en lille velkomstgave kunne 

blive en del af det nye koncept. 

Bed and breakfast turisme i 

Nørre Aaby Turister er på vej  

Med flere gode overnatningsmuligheder i byen 

kan turister og slægtninge til borgere i byen 

overnatte og opleve Nørre Aabys mange 

muligheder.  

Status 

Først og fremmest vil vi koordinere muligheden 

for, at flere kan komme med i gruppen, der 

tilbyder Bed & Break fast. Dernæst skal andre 

områder og muligheder tænkes ind i om dekan 

bidrage med gode tilbud til turister. Måske kan 

gruppen udarbejde en fælles reklameindsats og 

vejlede i oprettelsen af et sted med B&B. Der er 

gruppe som kan sættes i spil igen efter den 

første periode med borgermøderne og valg af 

lokaludvalg. 

Viden, motivation og 

lokalfølelse. Foredrag, vækkelse 

og mere liv 

Velorienterede aktive borgere kan flytte egne 

og byens grænser for de praktiske muligheder. 

Vi planlægger derfor, finder midler og gennem-

fører fem inspirerende foredrag - så vi alle kan 

se lyset og finde den gode kontakt til mere 

strøm. 

Status 

Initiativgruppen til lokaludvalgets oprettelse har 

planlagt en foredragsrække som kan bidrage 

med viden, inspiration og ny energi til vores 

lokalsamfund. Måske skal denne mulighed 

bringes i spil til flere lokalsamfund. Det må tiden 

vise. Foredragene ser foreløbig således ud. 

1 ”Landsbyudvikling – eller afvikling”  

Lektor Jørgen Møller Aalborg Universitet 

2 ”Foreninger og lokalsamfund i bevægelse – 

med sundhed, idræt og frivillighed”. Professor 

Bjarne Ibsen Syddansk Universitet 

3 ”Medborgerskab og frivillighed – få de lokale 

ressourcer i spil” Steen Søgaard. Medlem i 

Frivilligrådet  

4 ”Forandringsprocesser og udvikling i 

lokalområderne”. Professor Johs. Nørregaard 

Frandsen SDU 

5 ”Fremtidens idrætsfaciliteter i Vestfyns-

hallerne” Udviklingschef i DGI Faciliteter & 

Lokaludvikling: Jacob Sander Vejen Idrætscenter 

SWOT analysen 

Der gennemførtes på borgermødet den 5. 

november en SWOT analyse. I grupper blev der 

arbejdet med byen ud fra følgende temaer.  

1. De stærke sider,  

2. De svage sider, 

3. Truslerne og 

4. Mulighederne.  
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Stikordene fra den 5. november er beskrevet her 

og bliver anvendt til vores udviklingsplan. 

De stærke sider: 

Central beliggenhed i kommunen og i DK, åbent 

bibliotek, god udnyttelse af station og jernbane, 

flaglaug, god skakklub, biograf, Kongshøjcentret 

og deres frivillige, efterskolerne, krolf, mange 

dagligvarebutikker, lokalarkivet med forening, 

sognehuset og seniorskolen, oliepumpen, 

genbrugspladsen, natur, godt vand, juletræ og 

juleudsmykning, varmeforsyning, god boligfore-

ning, Tusindårslegepladsen, godt skolemiljø, god 

daginstitution, aktivt foreningsliv, gode job-

muligheder, aktivt erhvervsliv, gode naboer, trygt 

miljø, mange efterskoleelever, låne trailer m.m., 

god boligudvikling, tæt ved motorvej og tog, kort 

afstand til gode strande, godt stisystem, grønne 

områder.    

De svage sider 

Meget ukrudt, manglende belysning, dårligt 

vedligeholdte stier og manglende kortlægning, 

dårlige cykelstier, graffiti, manglende fælles 

indsats for byen, ingen overnatningsmuligheder, 

manglende fælles identitet, ingen modtagelse af 

nye borgere, fejlfinder kultur, lukkede loger i 

byen, for få arbejdspladser, butiksdød, 

manglende off. toiletter i Tusindårslegeparken, 

manglende medborgerhus, manglende 

synliggørelse af foreninger ved tilflytning, 

hullede gader og veje, manglende kulturhus, alt 

for mange passer sig selv, dårligt internet, dårlig 

branding, mangler cykelstier på trafikerede veje. 

Truslerne. 

Nørre Aaby station sløjfes, Kongshøjcentret 

lukkes, manglende bevågenhed fra politisk side, 

ingen Dankort automater, indgreb i skolestruktu-

ren, Nørre Aaby bliver en soveby, butikslivet 

forsvinder, biblioteket lukker helt, dårligere 

kollektiv trafik, etablering af lillebæltskommune 

eller bare en større kommune, investeringer 

placeres i Middelfart, manglende sammenhold 

og samarbejde mellem foreninger, død 

hovedgade.      

Mulighederne. 

Borgerhus og frivillighus, stærkere fælles indsats 

for byen, styrkelse af banedriften, en bypedel, 

videreudvikling af Tusindårslegeparken, skater-

bane, et Byforum som tænketank, et årligt 

visionsmøde, vi skal i proces med planer og mål, 

udvikle skole og institutioner, overnatningssted, 

udnyttelse/inddragelse af natur, bruge 

efterskoler og elever mere i byen, ventesal ved 

stationen, fælles hjemmeside, central 

beliggenhed i kommunen, mere udstykning til 

industri, gode muligheder for turisme med 

placering, hallen som kulturcenter, vores stisystem, 

mere planlagt udvikling, fælleshus & ungdomshus, 

udnyttelse af butikker og lokaler, årlig basar, 

grøn og billig varme.   
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ETABLERING OG UDVIKLING AF 
LOKALUDVALGET 

 

Lokaludvalgets opgave er at arbejde for 

lokalområdets interesser og projekter overfor 

byrådet og forvaltningen. Dette kan ske ved at 

indsende høringssvar vedrørende Middelfart 

Kommunes årlige budget, kommuneplanen, 

lokalplaner og ved på eget initiativ at indsende 

ønsker og planer til Middelfart Kommune. 

Lokaludvalget kan også synliggøre og kæmpe 

for andre vigtige forhold for Nørre Aaby, f.eks. 

bevarelsen af Nørre Aaby Station 

Lokaludvalget vil også arbejde med støtte til 

enkeltpersoner, grupper og foreninger, der på 

forskellig vis vil udvikle nye muligheder i vores 

lokalsamfund. Lokaludvalget vil gøre en indsats 

for at Nørre Aabys fælles liv koordineres til et 

sammenhængende og helhedspræget 

lokalsamfund. 

Alle beboere i Nørre Aaby og nærmeste omegn 

kan stille op til lokaludvalget. Det vigtigste er, at 

de valgte har et ønske om aktivt at arbejde for 

vores by. For at være valgbar til lokaludvalget 

og stemme til den stiftende generalforsamling 

skal du være fyldt 16 år, bo i lokalområdet og 

væres til stede på den stiftende 

generalforsamling. 

Formålet med lokaludvalget 

Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 

65d. Udvalgets formål er i h. t. 

rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i 

Middelfart Kommune: 

- At rådgive, vejlede og støtte Middelfart Byråd 

og administration med den overordnede 

planlægning til gavn for såvel lokalområdet som 

kommunen som helhed. 

- At fremme demokratiet og 

sammenhængskraften i nærområdet såvel som i 

kommunen som helhed. 

- At formulere og fremme konkrete lokale 

udviklingsdagsordener i lokalområdet, afstemt 

med kommunens øvrige initiativer og i nært 

samarbejde med lokale foreninger, institutioner, 

borgere, virksomheder mm. 

- At medvirke til at Nr. Aaby finder sin plads i 

Middelfart Kommune med egen identitet og 

bevidsthed om mål og retning for byens videre 

udvikling. 

Det tilstræbes at lokale foreninger, institutioner 

og erhverv mm. Inddrages i lokaludvalgets 

arbejde. 

Geografisk område 

Nørre Aaby Lokaludvalg dækker Nørre Aaby 

sogn i Middelfart Kommune, herefter defineret 

som lokalområdet. 

 

Valgte udvalgsmedlemmer 

Formand John Jørgensen, Koldinghuse Nord 1, Nr. Aaby, 29 28 84 54, johnj@hjerteforeningen.dk  

Næstformand Morten Dall, Tennisvej 17, Nr. Aaby, 64 42 27 04, mfd@odense.dk  

Sekretær Jenny Thorarensen, Solvænget 8, Nr. Aaby, 61 65 81 34, jgtjenny@gmail.com  

Kasserer Villy Hansen, Kirkevej 26a, Nr. Aaby, 40 34 19 90, vih@dlgmail.dk  

Pernille Bruun, Søndermarken 53, Nr. Aaby, 61 31 46 75, pernille@fyns-vinkompagni.dk  

Sacha Willumsen, bøgeparken 9 1. tv., Nr. Aaby, 40 41 06 54, sachaw72@gmail.com  

Bruno Pedersen, Søndergade 7, Nr. Aaby, 50 52 94 80, brunofp@stofanet.dk  
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Suppleanter: 

Christian Bo Jensen, Søndermarken 33, Nr. Aaby, 22 63 76 73, cbj7200@gmail.com. 

Brian Boyum Hagedorn, Margaardvej 21, Nr. Aaby, 20 77 66 37, bbindmel@gmail.com 

 

Revisorer 

Karl Christian Gubi Schmidt (KC), Danavej 1, 5580 Nr. Aaby, tlf. 42 26 55 80, kc@enmandshojskole.dk  

Sune Skousen (Suppleant), Enghavevej 17, 5580 Nr. Aaby, 26240910, sune.skousen@gmail.com 

 

Denne udviklingsplan er skrevet af Morten Dall og John Jørgensen og er udsendt til Lokaludvalget inden 

udgivelse. 

Vi har brugt bogen ”En by bliver til….” Fra landsby til stationsby 

Nørre Aaby fra ca. 1850 til ca. 1920 som inspirations kilde.  

Forfattere Hans Buch & Henning Mejer Mortensen m. flere. 


