Fra ”synkende skude” til ”3-mastet skonnert”
Lukning af en kommunal skole kan blive dødsstødet for enhver landsby. Men på Fejø blev det i
stedet starten på en positiv udvikling, hvor et nyt sprudlende Børne- og Kulturhus nu danner
ramme om øens liv, herunder fast skolegang, børnepasning og alverdens kulturelle aktiviteter.
Og den udvikling har både skabt øget bosætning og flere arbejdspladser. Det var ikke uden
anstrengelser at nå der til, men Fejbattingerne stod sammen og kæmpede i fællesskab.
Intet mindre end 28 nye beboere fik Fejø i løbet af 2017.
Med de mange nye øboere (hvoraf størstedelen er
tilflyttere, flere med børn, mens en lille håndfuld er født på
øen), kom befolkningstallet på Fejø op på 462 pr. 1.
januar 2018. Udover den store tilgang i 2017, er der
allerede her i første kvartal af 2018 hele 14 nye beboere
som enten er flyttet ind eller har købt hus og er på vej, her
i blandt flere børnefamilier.

Fejø (Østerby & Vesterby)
Ca. 465 beboere
Omkring 20 foreninger
Over 15 nationaliteter
16 km2 stor
Beliggende nord for Lolland
15 min sejllads fra ”fastlandet”

Fejø Børne- og Kulturhus har siden institutionen så
dagens lys i 2015, skabt adskillige arbejdspladser på øen,
og har i dag 6 medarbejdere, samt 2 vikarer og 2
administrative ansættelser, heraf er flere nye tilflyttere til
øen. Med en forventning om 8 børn mere i børnehuset i
løbet af det næste år, så er der formodentlig også flere
ansættelser på vej. Og det er kun når vi tæller de
arbejdspladser med som er direkte afledt af initiativet
omkring Fejø Børne- og Kulturhus.

Fejø Børne- og Kulturhus
Selvejende institution
Børnehus (0-6 år)
Skolegang via Horslunde
Realskole til og med 4 klasse
17 børn i alt i huset
8 fastansatte (deltid)

Kollisionskurs blev til nye horisonter
Øens lille kommuneskole havde i årevise været lukningstruet, da kommunen i 2014 gjorde
alvor af det. Men i stedet for at kaste håndklædet i ringen, igangsatte øens ildsjæle i stedet et
langt og sejt stykke arbejde, for at modvirke den katastrofale effekt en skole-lukning kan få.
I 2015 blev Fejø Børne- og Kulturhus derfor stiftet, som en selvejende institution, og
skolebygningerne blev købt af kommunen, mens også dagtilbuddet blev overdraget og drevet
vha. driftstilskud. Her efter blev der nedsat arbejdsgrupper, som med fonds-ansøgninger,
private donationer og sociale arrangementer fik rejst penge nok til at holde skolegangen
kørende med lærere og pædagoger i det efterfølgende år, hvor vi var uden statstilskud.
Samtidig kastede andre frivillige sig over det juridiske og politiske arbejde med at få
genetableret normal skolegang på øen, med mål om få oprettet privatskole. Horslunde
Realskole, som ligger på Lolland, var interesseret i at drive Fejø skole som en satellit-afdeling,
men det krævede bl.a. lovændring, da den gamle Tvindlov forbød satellit-skoler. Takket være
utrættelige indsatser, frivillige arbejdskraft og et stort engagement for at holde på både fysiske
bygninger og økonomiske rammer, faldt alle brikkerne endelig på plads i løbet af foråret 2016.
Til skolestart august 2016 var der således 11 børn som startede op i skolen, heraf var 4 nye
tilflyttere til øen, mens børnehuset da rummede 6 børn.

Skole og børnepasning er afgørende for at tiltrække familier til små landsbyer, hvilket er
nødvendigt for også at sikre erhvervsaktive ressourcer. Fejø Børne- og Kulturhus har således
også skabt ringe i vandet på resten af øen, hvor både turisme og erhvervsliv har haft fordele af
udviklingen. Eks. har flere af øens store virksomheder ansatte, som har bosat sig på Fejø med
børn i skole eller børnehus, lige som flere tilflyttere med børn er kommet til øen med egen
virksomhed eller for at starte virksomhed, alt sammen erhvervsliv som øen næppe ville have
kunne tiltrække uden tilbud om skole og børnepasning som i Fejø Børne- og Kulturhus.

Den frivillige indsats er drivkraften
Helt fra start af har utallige frivillige kræfter lagt et enormt arbejde i Fejø Børne- og Kulturhus.
Alt fra bestyrelse til forældre, samt engagerede øboere, har i fællesskab arbejdet for at holde
projektet oven vande, med udgifter på et minimum, så personale og nødvendige investeringer
kunne prioriteres. Store dele af rengøring og administration blev i starten løftet af frivillige
hænder, men også i dag bliver både bygninger og udearealer fortsat passet og istandsat af
frivillige. Faciliteterne fremstår derfor både flotte og indbydende, til glæde for hele Fejø, ikke
mindst vores rige foreningsliv.
Fejø Børne- og Kulturhus rummer nemlig meget mere end blot skole og børnepasning - Det
danner også ramme om et meget rigt foreningsliv og socialt sammenhold på øen, som også er
afgørende for at lokke nye beboere til øen. Alene i Børne- og Kulturhuset bygninger findes
således foreningsdrevet bibliotek, arkiv og museum, musikskole, aftenskoleundervisning,
ungdomsklub, sports-aktiviteter, revyscene samt et utal af øens sociale arrangementer som
eks. fællesspisninger, visionsmøder og nytårsfest.

Alle sejl sættes
Men vi stopper naturligvis ikke her. Vi vil og kan nemlig meget mere, i sær når vi løfter i flok.
Derfor er der netop nu et nyt stort arbejde i gang med at få rejst penge til at bygge det gamle
skolekøkken om, til et nyt og moderne køkken med dertilhørende spisearealer og forhåbentlig
overnatningsmuligheder. Projektet er stadig i ansøgningsfasen, men har allerede fået flere
tilsagn til økonomisk støtte, der kan åbne for nye muligheder som fælleskøkken, madlavningskurser og meget mere.
Og hvad dette og kommende initiativer kan ende med at gøre for både bosætning og nye
arbejdspladser på øen, det glæder vi os til at fremtiden afslører…

Indstilling til Årets Landsby 2018 er indsendt af Fejøs beboerforening, Fejøforeningen /v. Anne-Grethe
Laursen. Vedhæftet som bilag findes Fejøforeningens vedtægter, referat fra Fejøforeningens seneste
generalforsamling, samt Fejøs ø-plan 2016-2021.

