
 

For to år siden flyttede jeg sammen med min familie tilbage til Fejø, hvor jeg er født og 
opvokset. Da vi stod i overvejelsesfasen var muligheden for skolegang og børnepasning 
helt afgørende, og på dette tidspunkt var den kommunale skole lukket, og intet andet 
var endnu afgjort. Jeg kan huske at vi på det tidspunkt deltog i et arrangement på øen, 
som samlede penge ind til skolens drift, og jeg var fuldstændig overvældet over, hvad 
der var blevet præsteret op til og fortsat blev præsteret i den periode - Fra private 
donationer, virksomheder der bidragede generøst, ildsjæle der fandt på alverdens 
initiativer som kunne skaffe penge, alle de frivillige der lavede lobby-arbejde, fik sat 
lovændringer i gang og på alle måder tog ansvar for udviklingen - Der blev gjort en helt 
enorm indsats for at få det hele til at lykkedes, og aldrig har jeg oplevet så mange 
mennesker stå så stærkt sammen om én sag! 

Vi ved alle sammen, hvor stor en succes det hele endte med – Fejø Børne og Kulturhus 
med satellitskole fra Horslunde Realskole blev en realitet, til stor glæde for hele øen. 
Men med lovændring og vores eget eksempel som inspiration, banede vi også vejen for 
andre landsbyer med samme udfordringer. Derfor var der heller ikke et sekunds tvivl 
om, at Fejø måtte indstilles til Årets landsby 2018, da fokus var på ildsjæle, samarbejde 
og konkrete resultater der har ledt til øget bosætning og flere arbejdspladser. 

For den milepæl øen nåede, var blot startskuddet til endnu mere. Da nyheden spredte 
sig fik børnehuset og skolen nemlig vokseværk, folk turde nu tage springet og flytte til 
øen, og den udvikling der fulgte med, er ikke til at overse i disse år. 

Det enorme frivillige arbejde der blev gjort med Fejø Børne- og Kulturhus har fået 
kæmpe betydning for Fejøs udvikling, både direkte og indirekte. Tilflyttende 
børnefamilier og flere børn har betydet flere arbejdspladser i skole/børnehus. Men med 
øget bosætning følger også flere ressourcepersoner, ressourcer som kan bruges i øens 
lokale virksomheder, selvstændige der kommer her til med egen virksomhed, eller folk 
der starter noget op når de kommer her til. Disse historier om positiv udvikling skaber 
ringe i vandet, ud til endnu flere mennesker som falder for Fejøs enorme virkelyst og 
sammenhold. Og derfra fortsætter den positive spiral med at trække endnu flere til øen 
og skabe endnu flere arbejdspladser, og det er den udvikling vi står midt i netop nu! 

Det er derfor en fornøjelse at se, hvordan fortællingerne om Fejø, vores ildsjæle og 
lokale kultur har bredt sig, så vi i dag ser rigtig mange nye mennesker søger mod Fejø, 
mennesker med alverdens forskellige baggrunde, unge, gamle, internationale og 
tilbageflyttere, alle komme de, fordi de ønsker at være en del af et fællesskab der 
virkelig vil hinanden, på et sted hvor ens bidrag tæller, hvor man kan se at det hele rent 
faktisk nytter. Alle her ved af erfaring, at hvis vi løfter i fællesskab, så er vi stærke nok til 
næsten hvad som helst, så kan vi virkelig gøre en forskel, for os selv, men også for dem 
omkring os, for vores samfund og sågar vores klode - For hvem ved helt præcis, hvor 
langt ringene i vandet omkring Fejø egentlig når ud i verden fremover. 


