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 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev 
sogne 

 

Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring 
Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig.   
Området dækker landsbyerne: Båring, Asperup, Roerslev, 
Kærby og Blanke med tilhørende marker. Her bor og lever 
knap 2000 mennesker, tæt på vandet, skoven, det åbne land 
og ikke langt fra tilkørslen til motorvej E20. 
Området er kendetegnet ved et mangfoldigt og dynamisk 
forenings- og kulturliv, som holdes i gang af mange aktive 
mennesker, der aktivt bidrager til den positive stemning og 
udvikling i området.  
Båring Børneunivers med skole og børnehus, fungerer som en 
attraktiv institution, der siden 1995 har været med til at 
tiltrække mange nye børne- og pendlerfamilier til primært 
Båring. 
På Baaring Banke er der sjældent langt fra tanke til handling! 
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U D V I K L I N G S P L A N  F O R  A

FORORD 
 
Finansiering og samarbejdspartnere
 
Denne udviklingsplan er en del af LAG Middelfarts pro
Kommune”.  Projektet gennemføres af LAG Middelfart i samarbejde med Middelfart Kommune, DGI og 
Landdistriktshuset med tilskud fra Landdistrikts
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 kommun
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. 
 
 
  

 

  

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

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 

n fås via LAG Middelfart og Middelfart Kommune. Se kontaktoplysninger bagest i 
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ET HISTORISK INDBLIK 

H E R U N D E R  G I V E S  E T  K O R T  H I S T O R I S K  I N D B L I K  I  U D V I K L I N G E N  PÅ  
B A A R I N G  B A N K E  

Frugtbart land og fiskeri 

Begge sogne grænser ud til den blødt rundede 
Båring Vig, omkring hvilken landet hæver sig i to 
skjoldformede højdedrag: Baaring Banke og 
Røjle-halvøen, der begge hæver sig ca. 70 m 
over havet. Bag sognenes kystlinje ligger en 
jævn, meget frugtbar moræneflade, afsat af 
indlandsisen. På denne bundmoræne befinder sig 
en ældgammel bondebygd med landsbynavne 
som Roerslev, Blanke, Kærby, Asperup og Båring. 
Hver af disse udgør et ejerlav. Roerslev og 
Blanke med tilhørende marker udgør Roerslev 
sogn. Kærby, Asperup og Båring med tilhørende 
marker udgør Asperup sogn. 

Udsigt mod vest fra toppen af Skovgyden - et af de 
højeste punkter på Baaring Banke. 

Som i så mange andre landsbysamfund 
blomstrede udviklingen på Baaring Banke op 
sammen med andelsbevægelsen fra midt i 1800-
tallet og frem til midt i 1900-tallet. 

I denne periode var landbrug, frugtavl og fiskeri 
vigtige erhverv, der skabte grobund for mindre 
håndværksvirksomheder som smed, bådebygger, 
tømrer, snedker, murer osv. De enkelte husstande 
havde ofte små jordlodder hvor der blev dyrket 
frugt og grøntsager til eget brug, samt måske 
nogle høns og en gris eller to. Området var på 
mange måder mere end selvforsynende – under 
krigen blev der sågar dyrket tobak. 

Kultur og højskole 

Kulturelt var området i denne periode yderst 
aktivt. De lokale præster prægede i store dele 
af perioden kulturlivet ved bl.a. at få de lokale 
unge sendt på højskole, bl.a. i Askov. Med 
sognepræst Kaj Thaning i spidsen for en 
ekstraordinær lokal opbakning, lykkedes det i 
1959 at starte Båring Højskole, efter et langt 
tilløb, som bl.a. blev bremset af krigen. 

Nogenlunde samtidigt med indvielsen af Båring 
Højskole, betyder udviklingen, der går mod mere 
industrialisering i landbrug og fiskeri, at 
befolkningstallet på Baaring Banke begynder at 
falde mærkbart, til trods for at de første 
parcelhuse skyder op i netop denne periode. 

De mange små håndværksvirksomheder og 
købmænd lukker i takt med at efterspørgslen 
efter deres ydelser falder og indkøb henlægges 
til større byer, hvor mange kvinder har fået 
arbejde og derfor har mulighed for at handle. 
Skolestrukturen på Baaring Banke centraliseres 
markant da Båring Skole i 1963 indvies for at 
erstatte de ikke mindre end syv små skoler og 
forskoler, der findes i de to sogne. 

Kommunalreformer og parcelhuse 

Med kommunalreformen i 1970 lægges de to 
sogne ind under Nørre Åby kommune til det, der 
dengang blev kaldt en storkommune. Ved den 
seneste kommunalreform i 2007, blev Nørre Åby, 
Ejby og Middelfart kommuner lagt sammen til 
den nuværende Middelfart kommune. 

Fra omkring 1960 er der blevet udstykket 
parcelhusgrunde i de to landsbyer. I de første 
årtier kan udstykningen af parcelhuse ikke hindre 
at befolkningstallet falder, men med nogle ret 
store udstykninger i Båring fra omkring 1995 og 
frem til 2008, lykkes det Nørre Åby kommune at 
tiltrække så mange tilflyttere, at befolkningstallet 
i Asperup sogn stiger med ca. 20% i denne 
periode. 
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NU…… 

Indbyggerne – de gamle, de nye og dem 
som kommer 

Indbyggerne på Baaring Banke er en god 
blanding af nye og gamle. Mange familier har 
boet og levet på egnen i flere generationer. 
Familienavne som fx Lillelund, Bentholm, Sundahl 
og Holm antyder ofte et nært familietilhørs-
forhold til Baaring Banke. Nogle har arvet den 
fædrene gård, andre er flyttet hjem efter 
kortere eller længere tid udenbys og nogle har 
ikke haft grund til at forlade hjemstavnen, men 
blot skiftet adresse og beholdt postnummeret. 

De nye indbyggere, som ikke på forhånd har 
tilknytning til Baaring Banke, kommer fra hele 
landet og er i meget stor udstrækning pendlere. 
Der pendles typisk til Odense eller trekants-
området. Baaring Banke er ofte blevet valgt som 
bosætningssted af en eller flere af flg. grunde: 
Kort til motorvej E20, muligheder for bosætning i 
landsby, på land, i skov eller ved vandet, 
rimelige hus/grundpriser, folkeskole, 
daginstitution og dagligvarebutik i Båring.  

Kommende tilflyttere har naturligvis alle disse 
fordele. Det er denne udviklingsplans formål at 
skabe endnu flere gode grunde til og muligheder 
for at flytte til Baaring Banke.  

Balance og tyngdekraft udfordres på Bårings store og 
topmoderne legeplads. 

Der bor i dag 358 mennesker i Roerslev og 
1585 i Asperup sogne. Af de 1585 i Asperup 
sogn bor ca. 1000 indenfor byskiltene i de tre 
mere eller mindre sammensmeltede landsbyer 
Båring, Asperup og Kærby. I flg. den seneste 

befolkningsprognose for Middelfart Kommune, 
kalkuleres der med en befolkningstilvækst på 
godt 4% på Baaring Banke (= Båring 
Skoledistrikt) fra 2013 til 2025. 

Skoler og daginstitutioner 

En af de væsentlige årsager til, at 
indbyggertallet i Asperup sogn fra 1995 til 
2008 var i stand til at stige med 20%, er 
tilstedeværelsen af Båring Skole. 
En optælling i 2010 viste, at 63% af 
skolebørnene på Båring Skole bor indenfor en 
radius på 1 km fra skolen, til trods for at 
skoledistriktet dækker de to sogne, begge med 
et relativt stort opland. 
Båring Skole har godt 180 elever fordelt på 0. – 
6. klasse. På de fleste årgange er der en enkelt 
klasse typisk med 20-25 elever, men to årgange 
er så store, at der er oprettet to klasser.  
Skolen fejrede i 2013 50-års jubilæum og ser 
frem til at blive endnu ældre. Der er derfor afsat 
midler i kommunens budget til en omfattende 
renovering af skolen. 

Den 6. september 2013 fejrede Båring Skole 50-års-
fødselsdag. Vejret var fantastisk og ballonerne strøg til 
vejrs på en septemberblå himmel. Dagen blev en fest for 
elever, personale og lokale. 

Båring Skole blev, i et besparelsesforslag fra 
2010, foreslået lukket med virkning fra 2011. 
Skolen blev bevaret, bl.a. takket være en stor og 
ihærdig indsats fra rigtig mange lokale beboere, 
der overfor kommunens politikere, på forskellig 
vis argumenterede for skolens økonomiske og 
sociale værdi for lokalsamfundet og kommunen. 
I Middelfart kommune er fem af de seks sogne, 
som oplevede befolkningsnedgang fra 1999 til 
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2010 kendetegnet ved ikke at have en 
folkeskole indenfor sognegrænsen 

Båring Skole ligger centralt på Byvejen i Båring. 
Lige ved siden af ligger Båring Børnehus 
(vuggestue + børnehave). Skole og Børnehus er i 
2013 blevet samlet i institutionen Båring 
Børneunivers og danner således den trygge 
ramme for ca. 250 børns hverdag.  

I 2008 lukkede Båring Højskole (stiftet 1959) 
efter økonomiske problemer i de foregående år. 
I dag huser de gule bygninger på Kaj Thanings 
Allè Den Rytmiske Efterskole i Båring (DREiB). 
Denne efterskole, som på rekordtid er blevet 
anerkendt som en af landets absolut bedste 
rytmiske efterskoler, voksede frem i løbet af 
2008 og 2009. Igen som resultat af mange 
menneskers engagement og vilje til at skabe 
skole og liv i Båring. De unge mennesker på 
efterskolen er med til at give Båring lidt ekstra 
ungdomsliv. 

Naturen 

Baaring Banke ligger i meget naturskønne 
omgivelser med både skov og strand. Fra toppen 
af Banken er der udsigt ud over det 
omkringliggende land. Udsigten mod nord ud 
over Båring Vig er nok den mest storslåede, men 
også kigget mod syd, ned over Nørre Aaby til 
Føns og Lillebælt er betagende, ligesom synet af 
den ny Lillebæltsbro mod vest er fængslende. 
Landskabet er varieret og kuperet. Mange 
cykelmotionister kender Båring bakke, der bl.a. 
byder på en knap 1 km lang 6%-stigning, når 
den forceres fra øst mod vest.  

Udsigt til Røjle Klint. 

Vandet og stranden i Båring Vig er områdets 
mest markante ”naturlige” trækplaster. Der er 

flere rigtigt gode badestrande bl.a. ved Molen, 
hvor både unge og gamle ofte mødes i 
sommermånederne for at hygge sig i 
vandkanten.  

Vinterlavvande i Båring Vig. 

På det offentlige areal i Båring Ege kommer der 
hele året rundt folk, der enten går en tur langs 
vandet og i den hyggelige Båring Skov, eller 
blot nyder udsigten ud over vandet fra de 
opstillede borde og bænke. Lystfiskere ses ofte 
stående i det lave vand ud for kysten, hvorfra de 
fisker fx havørred og hornfisk. 

Egnen er rig på frugtplantager, hvorfra der 
produceres frugt til gårdbutikkerne og de talrige 
små boder langs vejene. Landevejen mellem 
Middelfart og Bogense omtales til tider som 
Danmarks længste grønttorv pga. de mange 
større og mindre boder langs vejen. 

En fluefisker "fanget" i vandet ud for det offentlige 
areal ved Båring Ege. 
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Foreningslivet 

Foreningslivet på Baaring Banke er rigt og 
varieret. Der er både gamle og nye foreninger. 
Der er foreninger for de helt små, for de unge, 
de voksne og de ældre. 

 
I Strikkeklubben strikkes der til fordel for SOS Gambia. 

I disse spalter er der ikke plads til at nævne alle 
områdets foreninger, men nogle få kan der blive 
plads til. 
Båring GymnastikForening (BGF, stiftet 1913), 
der af DBU Fyn blev kåret til Årets Fynske 
Fodboldklub 2011, og foreningerne bag de to 
forsamlingshuse i hhv. Båring og Roerslev-Blanke 
er nogle af de ældre og større foreninger, som 
har store berøringsflader med både unge og 
ældre.  

Af nyere foreninger kan nævnes: BAMOK (Båring 
Asperup Musik Og Kulturforening), Båring 
Legepladsforening og Tvillingegården, der alle 
er stiftet efter år 2000 og i øvrigt henvender sig 
til tre helt forskellige aldersgrupper. 
Der er mange flere foreninger, som spænder fra 
strikning, korsang, krolf, folkedans, madlavning 
osv.  

BGF fyldte 100 år i 2013. OB’s superligahold sagde 
tillykke med jubilæet med en sejr på 30-0 over BGF. 

 
Det er målsætningen, at alle områdets foreninger 
skal præsenteres på: www.BåringNyt.dk, som er 
områdets nye hjemmeside, der nu er under 
oprettelse som en del af udviklingsplanen. 
Som resultat af arbejdet med denne 
udviklingsplan, er der opstået en ny forening: 
Båring Vig Kystaktiviteter, der arbejder 
benhårdt på at lave et moderne aktivitetscenter 
ved molen. 

Udover bl.a. skole og børnehus er de forskellige 
foreninger med til at binde lokalsamfundet 
sammen. Det er bl.a. i forbindelse med 
foreningernes aktiviteter, at man møder folk der 
bor lidt længere væk end naboen.  

Fællesspisning i en festklædt Multisal inden BAMOK-
koncerten med Dodo and the Dodos, marts 2012. 

Handel og erhverv 

På Byvejen i Båring, lige overfor skolen ligger 
Dagli’Brugsen, der har åbent 8-20 alle ugens 
dage. Her kan man få de daglige 
fornødenheder - sågar bragt ud, tanke OK 
benzin og få udleveret medicin eller pakker fra 
GLS.  
Der er enkelte andre butikker i sognet, som 
handler med bl.a. brugskunst og tøj og 
derudover nogle gårdbutikker.  

Der er mange mindre erhvervsdrivende i 
området, bl.a. landbrug af forskellig art, 
forskellige håndværkere, entreprenører, 
handelsvirksomheder, produktionsvirksomheder 
og iværksættere. 
Asperup og Roerslev sogne strækker sig ned til 
motorvej E20 og området omfatter således også 
erhvervsområdet, som ligger umiddelbart nord 
for motorvejen. 
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VISIONEN FOR BAARING BANKE 
 
Med denne udviklingsplan er det målet at sætte 
fokus på de områder, som skal være med til at 
gøre det attraktivt, spændende, trygt og rart at 
bo på Baaring Banke, både for unge og ældre. 

I punktform er det målsætningen, at Baaring 
Banke i årene frem til 2020 bl.a. er kendetegnet 
ved flg.: 

- Befolkningstallet på Baaring Banke øges i et 
jævnt tempo, der som minimum lever op til 
befolkningsprognosen 2013-2025. Nye 
indbyggere skal både komme som erstatning 
for de ældre, der naturligt forsvinder, og ved 
tilflytning til nybyggede huse. 

- Båring Børneunivers med skole og børnehus, 
udvikles som en attraktiv kommunal institution. 
Minimum 80% af skolebørnene i skoledistriktet 
går på Båring Skole. 

- Den digitale kommunikationsplatform 
www.BåringNyt.dk er etableret og favner 
hele området. Platformen bruges aktivt af 
mindst 70% af områdets foreninger. 
Platformen har udviklet en løsning så ”ikke-
digitale” borgere har mulighed for let at få 
oplysninger. 

- Foreningerne i området er med til at udvikle 
sammenhold og fællesskab for og på tværs 
af alle aldre.  

- Båring Vig Kystaktiviteter har fået fodfæste 
med mange både lokale og udefra 
kommende brugere af aktivitetshuset ved 
molen. 

- Dagli’Brugsen på Byvejen har fortsat åbent 
alle ugens dage og understøtter det lokale liv 
med forskellige aktiviteter og via 
sponsorpenge fra OK Benzin. 

- Den Rytmiske Efterskole i Båring har 
manifesteret sig som en af Danmarks førende 
musikefterskoler. 

- Der er sket forbedringer i kvaliteten af vej- 
og stinettet, herunder bedre gang- og 
cykelmuligheder til skole, skov og strand. 

- Området generelt og specielt indkørslerne til 
landsbyerne præsenterer sig pænt. 

- Teletaxa-ordningen benyttes mere for hvert 
år der går. 

- Baaring Banke er kendt under sloganet: ”Højt 
til himlen – kort til alt andet” som et 
attraktivt bosætningssted med aktive 
landsbyer samt kort til skov og strand. 

 

 

Rankegårdens heste græsser på toppen af Baaring Banke.  
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IGANGVÆRENDE ARBEJDE 
 

PÅ  D E  F Ø L G E N D E  S I D E R  K A N  D E R  L Æ S E S  O M  D E  I G A N G V Æ R E N D E  
S T R A T E G I S K E  I N D S A T S O M R Å D E R .  S A G T  PÅ  E N  A N D E N  M Å D E ,  A L L E  D E  
A K T I V I T E T E R  D E R  F O R  T I D E N  E R  I G A N G S A T .

Lokal kommunikation 

Som så meget andet, har den lokale 

kommunikation ændret sig radikalt de sidste 100 

år. Det er i dag blevet en udfordring for livet og 

sammenholdet i landsbyerne og de mindre 

samfund. Derfor har vi i Båring nedsat en 

udviklingsgruppe med navnet ”Lokal 

Kommunikation”, som vil genskabe den lokale 

kommunikation på tværs af interesser, alder og 

teknisk og økonomisk formåen. 

 

Historie 

Nogle generationer tilbage var den lokale 
kommunikation i alle landsbyer en væsentlig del 
af dagligdagen – og en forudsætning for, at 
livet kunne fungere. Der løstes mange praktiske 
opgaver i lokalområdet af områdets borgere, 
lige fra snerydning til børneværn, skat & tilsyn, 
fattigvæsen m.v. mange koordineret under det 
lokale sogneråd. 

Siden 60’erne og 70’erne er forvaltningen af de 
mange opgaver blevet mere og mere 
centraliserede af kommuner og stat, med deraf 
følgende stagnerende behov for lokal indsats og 
deraf følgende behov for information og 
kommunikation. Borgerne orienteres i de seneste 

årtier om offentlige forhold primært gennem 
lokale ugeaviser, hvor også lokale 
arrangementer og andre nyheder stadigt 
annonceres. 

I takt med, at mange landsbyer i stigende grad 
er blevet beboet af pendlere, er behovet for 
lokal information og kommunikation blevet 
mindre vigtig for den enkelte. 

Analyse 

Paradoksalt nok er internettets og de tilhørende 
mange nye kommunikationsmedier også med til 
at true den lokale kommunikation. For med e-
mail, SMS, Skype, Facebook, Snapchat mv. kan 
de unge, moderne og teknisk snilde ældre nu 
kommunikere med hinanden døgnet rundt på 
tværs af geografi. Hvor kommunikation før var 
bærer af geografiske fællesskaber, er de 
moderne medier blevet bærere af 
interessefællesskaber uden geografiske 
begrænsninger. Desværre understøttes den 
befolkningsgruppe, som ikke anvender internet 
og de nye teknologier, ikke. 

De seneste års digitale og demografiske 
udvikling har altså været med til at reducere 
behovet for lokal kommunikation, som er 
tilgængelig for alle. Det er et fænomen, der kan 
være medvirkende til at mindske tilknytningen til 
lokalområdet og dermed udgøre en trussel mod 
at opretholde landsbyen som et levende, 
attraktivt bosætningsområde i udvikling. 

Med de mange digitale mediers indtog, der hver 
især er knyttet tæt til og drevet af 
interessefællesskaber, som fx foreninger eller 
ildsjæle, løses den lokale kommunikationsopgave 
ikke overordnet. Der er dermed ingen – eller kun 
ringe – kommunikation på tværs af 
interessegrupper. Det betyder, at det er svært at 
koordineret aktiviteter på tværs af 
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interessegrupper og i det hele taget svært at få 
opmærksomhed på tværs. 

Det oplevede vi konkret i 2010, hvor kampen for 
bevaring af Båring Skole, der gik på tværs af 
alle eksisterende foreninger og interesser, 
udstillede at der manglede et lokalt fælles 
medie (både digitalt og ikke-digitalt) som kunne 
være talerør i alle familier i området. 

Der er stor kontrast mellem de borgere, der ikke 
er på de digitale medier og de digitalt bårne. 
Dette udmønter sig i at der ikke er et medie, der 
tilgodeser alle. De ikke-digitale er henvist til 
aviserne, som får mindre og mindre indhold og 
som i stigende grad slet ikke læses af de digitale 
borgere. 

De digitale mediers muligheder er dermed en 
trussel mod kommunikationen på tværs, men 
samtidig er de løsningen til at samle os lokalt.  
De digitale medier kan let give overblik over de 
forskellige aktiviteter og nyheder samt være 
kommunikationskanal til den enkelte borger. Vi 
skal derfor anerkende truslen, men bruge 
teknologien bedst muligt til i at styrke vores 
lokale liv og den lokale kommunikation. 

Nutiden stiller flg. krav til information og 
kommunikation: 

• let tilgængelig og let at anvende 

• tilgængelig på et mobilt medie 

• at den er pakket og stilet individuelt 

• at den giver overblik og værdi 

Vision 

Visionen er at lave en fælles hjemmeside og 
kommunikationsplatform, der skal være paraply 
for alle områdets hjemmesider. Den skal 
kommunikere nyheder på tværs af 
interesseområder og foreninger samt give et 
overblik over de lokale aktiviteter og 
arrangementer. 

Projektet og løsningen skal være levedygtigt på 
lang sigt, og ikke være for afhængig af ildsjæle. 
Ambitionen for projektet er at det både skal 
være jordnært, men samtidig sætte overliggeren 
højt og stræbe efter en levende hjemmeside og 
digital kommunikationsplatform, der følger 

udviklingen og bl.a. kan levere nyheder på 
mobile enheder.  

Båring Legepladsforening er en af de foreninger som 
allerede har valgt at lægge sin hjemmeside ind under 
www.BåringNyt.dk. 

Målet er, at projektet skal samle informationer 
fra byens foreninger, organisationer, aktiviteter 
og erhverv. De skal hver især være 
bidragsydere med information om nyheder og 
arrangementer og bakke projektet op. På den 
måde skal informationerne altid være aktuelle 
og gerne dækkende for vores område og dets 
mangfoldighed.  

Vi lægger op til et projekt om moderne landsby-
kommunikation anno 2014 med størst mulig 
involvering fra omverden, herunder mest mulig 
lokal opbakning og størst mulig finansiering via 
tilgængelige midler, herunder sponsorater.  

 

Projektet skal bl.a. tilgodese:  

• Lokal nyhedsformidling 

• Unge – familier – ældre  

• Kalender for området  

• Paraply for foreninger, forsamlingshuse, 
lokaludvalg, lokalarkiv mv. 

• Information for nye og potentielle 
tilflyttere om vores aktive og attraktive 
liv 

• PR om Båring - Middelfart  

• Turisme  

• Lokalt erhvervsliv 
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Strategi 

Hjemmesideløsningen planlægges lanceret med 
udgangen af første kvartal 2014 ved en større 
PR-offensiv. Allerede nu er løsningen kørende og 
undergår de sidste justeringer med henblik på at 
være fyldt med information og støttet af vores 
foreninger og sponsorer ved 
lanceringstidspunktet. Projektet og 
hjemmesideløsningen er navngivet 
www.BåringNyt.dk og hostes af webløsningen fra 
Landdistrikternes Hus: Infoland 

Forsidebanneret på www.BåringNyt.dk.  

Projektet er forankret i arbejdsgruppen Lokal 
Kommunikation. I hjemmesideløsningens 
kommende første leveår agerer Lokal 
Kommunikation redaktion og oplærer nye 
brugere i systemet. Alle lokale borgere kan 
henvende sig med nyheder og aktiviteter, de 
ønsker offentliggjort.  

Der er truffet forhåndsaftaler med en række 
foreninger om, at de vil flytte deres hjemmesider 
ind under www.BåringNyt.dk og at de vil 
annoncere deres aktiviteter i den fælles 
kalender. Alle andre foreninger vil efterfølgende 
også blive tilbudt at bruge løsningen. 

For at imødekomme både digitale og ikke-
digitale borgere planlægges 
hjemmesideløsningen kombineret med en 
stormskærm i Dagli’Brugsen, hvor aktuelle 
oplysninger fra hjemmesiden præsenteres. 

Hjemmesiden tilsluttes i øvrigt Facebook, hvorved 
nyheder og oplysninger om arrangementer kan 
leveres direkte i lommen på Facebookgruppens 
medlemmer. Tilsvarende kan der mere eller 
mindre automatisk leveres E-mail-nyhedsbreve til 
og fra de forskellige foreninger under 
hjemmesiden til deres medlemmer eller 
abonnenter. Disse vil også i papirform være 
tilgængelige på vores lokalarkiv.  

Overfor nye tilflyttere vil Lokal Kommunikation, 
som en del af velkomstpakken fra byen og dens 
foreninger, introducere tilflytterne til 
hjemmesiden med henblik på hurtigst muligt at få 
nye borgere godt integreret i vores 
lokalsamfund. 

For at sikre et fast fundament i byen og en bred 
forankring, etableres der i første kvartal 2014 
en forening ved navn, BåringNyt, der skal være 
et repræsentantskab med de lokale foreninger, 
som medlemmer. Lokal Kommunikation, tilbyder 
fra start selv at tage formandsposten for at sikre 
videreførelse af projektet. De øvrige medlemmer 
opfordres til at være foreningernes respektive 
web- eller kommunikationsansvarlige, så vi kan 
få etableret gode og direkte 
informationskanaler mellem dem og os. 

Båring Forsamlingshus har også integreret sin 
hjemmeside under www.BåringNyt.dk.
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Byggegrunde i Båring 

Historie 

Landsbyerne Båring og Asperup ligger begge i 
Asperup sogn, men er smeltet sammen og omtales 
oftest blot som Båring.  

Siden 1850 har der i Asperup sogn boet mellem 
ca. 1250 og 1600 indbyggere. 

Fra 1850 til 1900 stiger indbyggertallet støt fra 
knap 1300 til ca. 1500, hvorefter det ligger 
relativt stabilt på 1500 frem til ca. 1950. 
Herefter sker der et markant fald frem til starten 
af 1990’erne, hvor der i 1993 bor 1245 
mennesker i sognet.  

Faldet skyldes naturligvis de forandringer som 
landbruget gennemgår i disse år, hvilket betyder 
færre ansatte i det landbrug, som hidtil har 
været grundstenen i Bårings udvikling. 

Fra midten af 1990’erne sker der igen en 
tilvækst, hvilket tilskrives Nørre Aaby kommunes 
succesfulde udstykning af byggegrunde på bl.a. 
Lyøvej, Drejøvej og Skarøvænget, hvortil der 
flytter mange nye børnefamilier. 

Indbyggertallet stagnerer omkring 2008, hvor 
der, som i dag, bor knap 1600 i sognet. 

Analyse 

Hvor det tidligere var landbrugets behov for 
lokal arbejdskraft, der drev 
befolkningsudviklingen frem i Båring, er 
landbrugets rolle i den sammenhæng i dag 
stærkt reduceret. 

Der findes i sognet stadig aktive landbrug samt 
en del mindre produktions- og 
handelsvirksomheder foruden folkeskole, 
børnehus og efterskole, der alle genererer 
arbejdspladser. Som i de fleste andre mindre 
landsbyer har langtfra alle beboere en 
arbejdsmæssig tilknytning til landsbyen, men 
pendler kortere eller længere distancer til og fra 
arbejde. Mange af de familier, som er flyttet til 
Båring, i de kvarterer som er blevet bygget fra 
midt i 90’erne, er kendetegnet ved at være 
pendlerfamilier med børn. 

Båring ligger optimalt for pendling i bil. 
Landsbyen ligger ca. 2 km nord for Nørre Aaby-
tilkørslen på motorvej E20, hvorfra man indenfor 
en time kan komme til fx Odense, Nyborg, 
Fredericia, Vejle, Kolding, Horsens, Billund m.fl.  

Båring ligger desuden i naturskønne omgivelser. 
Landsbyen ligger for størstedelens vedkommende 
på den sydvendte del af Baaring Banke med 
udsigt ud over Vestfyn. Mod nord er der kun få 
kilometer til skov og strand. 

Den store tilflytning fra midt i 90’erne frem til 
2008, viste at området kan tiltrække tilflyttere, 
som ellers ikke har tilknytning til området, 
primært på grund af beliggenheden og 
tilstedeværelsen af en folkeskole. 

Væksten i indbyggertallet er siden 2008 
stagneret, da der ikke er flere ledige, 
byggemodnede byggegrunde til salg i Båring og 
dermed ikke samme mulighed for vækst som 
tidligere. 

Fra Lundegårdsbakken er der bl.a. udsigt til Båring 
Skole. 

Vision 

For at sikre fortsat dynamisk og jævn vækst, er 
det målet, at der til stadighed skal være ledige, 
attraktive byggegrunde til salg i Båring.  

Det er afgørende, at byggegrundene skabes i et 
tempo, så der kan skabes en jævn vækst, da en 
kortvarig, hurtig vækst vil kunne skabe 
uhensigtsmæssige spidsbelastningsproblemer i 
børnehus og skole. 
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Båring skal, overfor ejendomsmæglere profileres 
som et attraktivt, familievenligt og rekreativt 
område, hvor der er plads til alle. Her kan man 
med fordel bosætte sig, hvis man ønsker at bo i 
et moderne landsbysamfund med nærhed til 
skole og daginstitutioner, samt gode fritidstilbud 
til både børn, unge, voksne og ældre. 

Under sloganet: ”Baaring Banke – Højt til himlen, 
kort til alt andet”, skal Båring profileres overfor 
omverdenen, så potentielle boligkøbere på 
Vestfyn ved hvor og hvad Båring er og står for. 

Strategi 

Der er i kommuneplanen anvist en række 
muligheder for mulige udstykninger i Båring, 
hvoraf ingen dog pt. er byggemodnede. 

Af de mulige udstykninger er den største 
sammenhængende: Lundegårdsbakken, som 
grænser op til Hedegaardsvej mod vest, 
Middelfartvej mod nord og med Båring Skole 
som nabo mod øst. Ved promovering via bl.a. 
Facebook skal der findes potentielle købere til 
mulige byggegrunde på dette område, hvorefter 
det søges aftalt med Middelfart kommune, at 
kommunen køber og byggemodner dele af dette 
område i mindre etaper med henblik på salg af 
byggegrunde i kommunalt regi. 

Kan der ikke findes potentielle købere til dette 
projekt, som, indtil der faktisk findes salgsklare 
byggegrunde, kan forekomme lidt usikkert for 
potentielle købere, skal øvrige muligheder for 
private eller offentlige udstykninger i Båring 
undersøges. Der skal tages kontakt til private 
lodsejere, der ejer potentielt attraktive 
byggegrunde. 

Det skal løbende sikres at kommune- og 
lokalplaner på passende vis åbner mulighed for 
etablering af byggegrunde i Båring. 

 

Lundegårdsbakken er vist som det lysegrå område. 
De røde felter viser flere mulige udstykningsområder i 
Båring.  
Kilde: Middelfart Kommuneplan 2013-2025. 
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Båring Børneunivers 

Historie 

Båring Børneunivers i Båring-Asperup er en ny 
type institution, som er startet op 1. marts 2013. 
Båring Børneunivers dækker over Båring skole, 
SFO1- og SFO2-tilbud, samt et dagtilbud med 
vuggestueafdeling. I 2010 blev de to lokale 
dagtilbud samlet i Båring Børnehaves arealer 
lige ved Båring skole. Dagtilbuddet fremstår i 
2013 som et moderne gennemrenoveret 
dagtilbud, normeret til 65 børnehavepladser og 
12 vuggestuepladser. 
 
Båring skole har i dag 189 elever, fordelt på 
årgangene fra 0. til 6. klassetrin. Båring skole 
har en af Middelfart Kommunes højeste 
klassekvotienter, hvilket betyder at billedet af 
den ”lille” skole til tider bliver tilpas forstyrret. 
Båring skole har tidligere været en del af 
Middelfart Kommunes tilbud om specialklasse-
undervisning. Disse klasser er nu blevet samlet på 
en central placeret skole. Det er Middelfart 
Kommunes holdning, at flest mulige af de elever, 
der tidligere blev anvist et specialklassetilbud, i 
dag bliver inkluderet i normalklasserækkerne  
 
Båring skole er ligeledes kendetegnet ved, at 
danne nogle af de primære rammer for eks. BGF 
(Båring Gymnastikforening), Lokalhistorisk Arkiv, 
musik- og kulturforeningen ”BAMOK” og flere 
andre. Skolen er således ikke kun skole, men 
også et værdifuldt samlingspunkt for det lokale 
kultur- og foreningsliv i aftentimerne. 

Analyse 

Båring skole står overfor en større renovering i 
skoleårene 2014 og 2015. De første arbejds-
grupper omkring dette arbejde er nedsat og 
påbegyndt i efteråret 2013.  
 
Etableringen af ”Båring Børneunivers” har 
betydet en ændring, af den tidligere 
ledelsesstruktur på skolen og i dagtilbuddet. 
Fremadrettet betyder det, at den tidligere 
skoleleder vil fungere som fællesleder. 
Derudover vil der være en afdelingsleder af 
skoledelen og en afdelingsleder af fritids-
ordningen/dagtilbuddet. Børneuniverset vil efter 
næste bestyrelsesvalg (foråret 2014) have en 

fællesbestyrelse der dækker hele tilbuddet. Den 
kommende fællesbestyrelse vil være bestående 
af 7 forældrevalgte repræsentanter (4 fra skole 
og 3 fra dagtilbud), 3 medarbejder-
repræsentanter (1 fra skolen og 1 fra SFO og 1 
fra dagtilbud), 2 elevrådsrepræsentanter samt 
minimum fælleslederen som repræsentant for 
ledelsen. 
 
Tankerne for etablering af Båring Børneunivers 
er, at skabe et fælles tilbud der sikrer optimale 
muligheder for udvikling og læring for den 
enkelte. Det fælles tilbud giver mulighed for at 
have fokus på at sikre det enkelte barns 
optimale betingelser for støtte, opmærksomhed i 
forhold til dets trivsel og udvikling, som barnet 
har brug for fra vuggestue til 6. klasse. 
 

Vision 

En innovationsproces til den pædagogiske 
udvikling af Båring Børneunivers er sat i gang og 
den pædagogiske vision er: 
• Børneuniverset vil fokusere på, at alle uanset 
alder og evner skal glæde sig til at benytte 
universet hver dag 
• Børneuniverset skal rumme masser af nærvær, 
omsorg og synlige pædagoger og lærere 
• Børneuniverset vil være bygget op om et 
levende, rummeligt og eksperimenterende miljø 
• Børneuniverset vil have fokus på kontinuitet og 
sammenhæng i børnenes opvækst, for derved at 
øge deres tryghed, trivsel, udvikling og læring 
• Børneuniverset vil have fokus på naturen og 
udendørs aktiviteter 
 
Fordele ved et Børneunivers: 
• Der er større helhed i børnenes hverdag (der 
arbejdes i forhold til kommunens politik ”Den 
røde tråd”) 
• Mere glidende overgang fra vuggestue, 
børnehave og til skole 
• Det enkelte barns udvikling sikres via en større 
base af fagligt kvalificerede medarbejdere 
• Tidlig indsats, høj grad af tværfaglighed og 
bedre mulighed for inklusion (der arbejdes i 
forhold til kommunens politik ”Børn og unges 
signaler”) 
• Større bæredygtighed i den fælles institution 
end i institutionerne hver for sig 
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• Øgede muligheder for at personlige og faglige 
kompetencer bringes i spil 
• Der skabes et sted, som kan noget særligt og 
hvor alle kan mærke, at der løftes i flok 

Strategi/Merværdi 

• Fællesskabsforståelse og lokalsamfundet 
styrkes 
• Der opnås bedre ansættelser og bedre udnyt-
telse af de personalemæssige, lokalemæssige og 
økonomiske ressourcer, hvilket giver mere ro og 
overskud 
 
Børneuniverset skal være en fysisk sammenhæng-
ende institution med masser af udfoldelsesmulig-
heder og kreativitet både udendørs og inden-
dørs.  
 
 

”Læring gennem oplevelser – oplevelser gennem 

læring” - en udfordrende hverdag for barnet. 

 
Båring Skole har de sidste 10-15 år været en af 
de bærende kræfter i at tiltrække tilflyttere til 
lokalområdet. Det er derfor også lokalbefolk-
ningen meget magtpåliggende, at Båring 
Børneunivers vil fortsætte med at være dette 
fremadrettet. Med den kommende renovering af 
skole og fritidsdelen, vil disse afdelinger fremstå 
i samme stand som børnehaven/vuggestue 
afdelingen. Dette betyder at Asperup-Roerslev 
sogne, vil have et topmoderne børneunivers, som 
dels vil byde nye tilflyttere velkommen, men også 
vil give den nuværende lokalbefolkning de 
bedste forudsætninger for et godt læringsmiljø 
for områdets børn. 
 

Båring i børnehøjde – temadag 
på Båring Skole  

Det skortede ikke på iværksætterlyst og gode 
ideer, da alle klasser på Båring Skole holdt 
temadag onsdag den 26. september, 2012. 
Lokaludvalget havde spurgt Båring Skole, om 
børnene havde lyst til at fortælle, hvad de synes 
god lokal udvikling er. Det kom der en 
spændende temadag ud af. 

Dagen begyndte med morgensamling og en 
hilsen fra Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Børnene 
havde nogle spørgsmål til, hvad de voksne havde 
lavet på udviklingsmødet i forsamlingshuset 
aftenen før, men alle var enige om, at børn har 
mindst lige så mange og vigtige ideer som de 
voksne. 

Allerede under morgensamlingen boblede 
energien da også lystigt på Båring Skole, og 
kort tid efter var alle i fuldt sving. Mange af 
børnene var ude i lokalområdet til fods eller på 
cykel for at undersøge muligheder, tage billeder 
og udvikle ideer på stedet. Andre arbejdede 
hjemme på skolen med tanker og projekter til et 
bedre lokalområde. Resultatet var en 
imponerende udstilling på skolen, hvor klasserne 
fortalte om deres ideer, ønsker og tanker om, 
hvad der gør et Båring til et godt sted at være 
barn og til at vokse op.      

 

 
Magnus, Sophus, Philip og Viktor S. fra 1. klasse har 
store planer for Båring. 

 

En illustration af børnenes forestilling om Båring i 
Børnehøjde. 
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Handelsmuligheder  
i Asperup og Roerslev sogne. 

Der findes flere mindre forretninger i de to 
sogne, bl.a. gårdbutikker, brugskunst- og 
tøjbutikker mv.  
En del af disse forretninger har ikke kun 
lokalområdet som kundegrundlag, men har enten 
forretninger i andre byer, salg over internettet 
eller andre forretningskoncepter. 
Forretningerne er dog langt fra uvæsentlige for 
lokalområdet da de er med til at give liv og 
vækst og dermed også et mere farverigt og 
varieret udbud af handelsmuligheder.  
 
I denne beskrivelse har vi valgt at rette fokus på 
Dagli’Brugsen Asperup, der ligger centralt i 
Båring, på Byvejen lige overfor skolen. 
Dagli’Brugsen er et af de afgørende 
omdrejningspunkter i lokalsamfundet og derfor 
af central betydning for lokalsamfundet. 
 

 
Facaden på Dagli'Brugsen ud mod Byvejen. 

Historie 

Dagli’Brugsen Asperup er en del af 
SuperBrugsen Nørre Aaby. Dagli’Brugsen kan 
selv lægge sin strategi, når blot budgetterne 
godkendes i den samlede bestyrelse.  
 
Brugsen har igennem tiden været et centralt sted 
i lokalsamfundet, ikke kun som det sted hvor folk 
har købt deres dagligvarer, men også hvor en 
stor del af informationerne fra foreninger og 
andet til de lokale borgere er blevet kanaliseret 
ud.  
 
Der er til Dagli’Brugsen tilknyttet en OK 
Benzintank, hvor en del af overskuddet udloddes 
til Båring GymnastikForening og Båring 
forsamlingshus. 

 

 

Analyse 

Som alle andre butikker er Dagli’Brugsen hårdt 
ramt af stagnerende omsætning, primært pga. 
den liberalisering af lukkeloven som kom i 2012.  
For at fastholde lokalbefolkningens tilknytning til 
Dagli’Brugsen deltager den så vidt muligt i alle 
relevante aktiviteter i lokalsamfundet. 
 
Den primære målgruppe er de ældre. Man vil 
dog gerne have flere yngre i kundekredsen, men 
de handler i stort omfang andre steder, i 
forbindelse med pendling til og fra arbejde. 
For at nå det yngre segment er der oprettet 
facebook-gruppe samt mobilsite. 
 
Dagli’Brugsen tilbyder, udover dagligvarer:   

• pakkeshop via GLS 

• Medicinudlevering 

• Vareudbringning 

• Tips og lotto 
 
Coop har en politik om, at Dagli’Brugser som 
minimum skal have varer fra fire forskellige 
lokale producenter. Den målsætning efterleves 
og Dagli’Brugsen er dermed med til at udbrede 
kendskabet til nogle af de lokale 
fødevareproducenter.  
 
Dagli’Brugsen har det seneste år udvidet sin 
åbningstid så der hver dag året rundt er åbent 
fra 8 – 20, hvilket er et forsøg på at yde en god 
service i forhold til både unge og ældre. 
  
Dagli’Brugsen har fastansat syv personer på hel- 
eller deltid, nogle af disse i flexjob. Derudover 
er der ansat en række ungarbejdere. Mange 
lokale unge har på et eller andet tidspunkt haft 
fritidsjob i Dagli’Brugsen.  
Dagli’Brugsen løfter med sin tilstedeværelse og 
ansættelse af unge og folk med særlige behov, 
et stort socialt ansvar i lokalsamfundet.  

Vision 

Dagli’Brugsen vil gerne være et af de primære 
aktiver i lokalsamfundet og ser sig selv som en 
del af byens helhed, sammen med bl.a. 
børneuniverset.  
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Dagli’Brugsen har et ønske om, at der bliver 
koblet en af de planlagte Coop-bankafdelinger 
til butikken. 
 
Dagli’Brugsens helt primære formål er dog 
fortsat at tilbyde lokal dagligvarehandel, til 
glæde for lokalbefolkningen og turisterne i 
sommerhusområderne ved Båring Vig.  
Der er ikke planer om yderligere udvidelser. 

Strategi 

Ved at tage et socialt ansvar, fx ved ansættelse 
af personer med særlige behov og lokale unge, 
vil Dagli’Brugsen manifestere sig som en aktiv del 
af lokalsamfundet. 
 
For at markere det lokale engagement vil 
Dagli’Brugsen fortsat deltage i og afholde 
forskellige arrangementer, fx: 

• Halloween – udskæring af græskarlygter 

• Sankt Hans aften i samarbejde med 
efterskolen 

• Markedsdag - open by night 

• Julesokker til byens børn. 
257 julesokker i 2012  

 

Julesokkerne hænger hele december tæt under loftet i 
Dagli'Brugsen, hvor de bliver fyldt op med godter til jul. 

Der skal satses mere på lokale varer ved at lave 
særskilt afdeling. 

I samarbejde med andre aktører i 
lokalsamfundet bl.a. Lokal Kommunikation, skal 
der opsættes informationsskærm i vindfanget, så 
information om lokale aktiviteter altid let kan 
findes i Dagli’Brugsen. 
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Båring Vig Kystaktiviteter 

Historie 

Kystlinjen som hører til Asperup og Roerslev 
sogne dækker den nordvendte del af kysten i 
Båring Vig, fra Vejlby Fed i vest til Feddet på 
Varbjerg Strand i øst. 
 
Båring Strand har gennem tiden været 
udgangspunkt for det lokale fiskeri på Båring 
Vig. Fra midten af 1800-tallet og frem til 
starten/midten af 1900-tallet havde op mod 40 
familier fiskeriet som hovederhverv.  
 
I 1909 opførtes en læmole bestående af den 
70 m lange stenmole, der blev forbundet med 
land via en 180 m lang pælebro. Stenmolen 
findes endnu, men pælebroen blev ført væk af 
isen i 1946. Området mellem stenmolen og 
stranden havde næsten allerede fra molens 
fødsel tendens til at sande til, og med 
ålegræssets forsvinden fra omkring 1938 blev 
dette problem forværret. I dag kan man ved 
lavvande gå tørskoet ud til stenmolen. 
 
Fiskeriet fra Båring Strand er i dag reduceret 
kraftigt og udføres kun af hobbyfiskere. 
Båring Fisk har gennem mange år drevet fiskeri 
fra bl.a. Båring Vig, og der drives i dag stadig 
forretning fra lokalerne på Kystvejen. 
Der har aldrig været en regulær havn ved 
Båring Strand, og derfor heller ikke større 
lystbåde. Mindre både og joller findes dog 
spredt langs hele kysten, hvor der også findes 
nogle få private badebroer. 

Analyse 

Kystlinjen langs Båring Vig er en af områdets 
markante naturperler, der tiltrækker turister til 
de to campingpladser og de mange sommerhuse 
ved Båring Strand og Båring Ege (tidl. Båring 
Sommerland). 
 
Mange, både lokale beboere og turister, vil 
gerne udnytte vandet langt mere til rekreative 
formål, men der findes ikke de mest ideelle 
forhold til dette, da joller, kanoer, kajakker osv. 
kun i meget begrænset omfang kan opbevares 
forsvarligt og nemt på land.  

Det er derfor lidt besværligt for de fleste at 
slæbe det nødvendige grej ned til vandet, når 
det skal bruges og efterfølgende fragte det 
hjem igen efter brug. 
Hvis mulighederne for at låne eller opbevare det 
nødvendige udstyr tæt på vandet forbedres, vil 
langt flere mennesker få de bedste muligheder 
for at anvende vandet rekreativt. 
 

 
Kajakroning er en af de aktiviteter der satses på. 

Vision 

Der ønskes etableret et multiaktivitetshus med 
tilhørende udefaciliteter samt bade- og bådebro 
på området omkring molen ved Båring Strand 
(Molevej 7). 
 
Aktivitetshuset skal danne udgangspunktet for 
foreningens aktiviteter på vandet og i den øvrige 
natur i området. 
 
Med udgangspunkt i aktivitetshuset skal alle have 
mulighed for at låne eller leje udstyr til 
vandaktiviteter, alternativt have opbevarings-
plads til eget udstyr i aktivitetshusets lokaler. 
Fokus skal lægges på aktiviteter i og omkring 
vandet, bl.a. med sikkerhed som kerneområde, 
men også på generelt at styrke brugernes viden 
om naturen og kulturen i området. 
 
Med dette nye samlingssted for aktiviteter i og 
omkring vandet ved Båring Vig, er det håbet, at 
fællesskabet blandt brugerne styrkes, til glæde 
og gavn for hele lokalsamfundet. 
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Strategi 

Foreningen: Båring Vig Kystaktiviteter er i foråret 
2013 blevet stiftet med det formål at etablere 
og drive det ovenstående.  
 

Båring Vig Kystaktiviteter anvender også 
www.BåringNyt.dk som hjemmeside. 
 
Foreningen skal projektere og planlægge 
etablering af aktivitetshuset og de tilhørende 
udefaciliteter, herunder sørge for alle relevante 
tilladelser samt skaffe finansiering ved bl.a. 
fondsansøgninger. 
Foreningen skal anskaffe udstyr til 
vandsportsaktiviteter (kano, kajak, surf etc.) og 
arrangere kurser/træning i de forskellige 
discipliner. Desuden skal foreningen afholde 
arrangementer som øger kendskabet til 
foreningen og ikke mindst kendskabet til og 
respekten for naturen ved Båring Vig. 

 
 

 
Båring Vig Kystaktiviteter arrangerede Sankt Hans Aften 
2013 ved Molen. Elever fra Den Rytmiske Efterskole i 
Båring underholdt med sang ved bålet. 
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Asperup-Roerslev Pastoratsråd 

Historie 

Der har været kirker i Asperup og Roerslev siden 
1100-tallet. Kirkerne, præsterne og 
menighedsrådene har historisk set haft stor 
betydning for områdets kultur og liv, tydeligt 
illustreret i sognepræsten Kaj Thaning, som var 
den drivende kraft bag oprettelsen af Båring 
Højskole i 1959.  

Asperup og Roerslev menighedsråd blev efter 
forrige valg lagt sammen til Asperup-Roerslev 
Pastoratsråd. Sammenlægningen skete bl.a. for 
at styrke samarbejdet i de to sogne. 
Pastoratsrådet består af otte valgte medlemmer 
samt den lokale præst. Der er derudover 
tilknyttet en regnskabsfører.  

Medlemmerne vælger at arbejde med deres 
forskellige interesseområder i de forskellige 
udvalg, fx: sognehus- og præstegårdsudvalg, 
sognebladsudvalg, skovudvalg, aktivitetsudvalg 
m.m.  

Asperup Kirke. 

Analyse 

Der arbejdes aktivt i pastoratsrådet, som 
sammen med den store frivillighedsgruppe 
planlægger et spændende og indholdsrigt 
program for sognets beboere. En del er faste og 
genkendelige aktiviteter, bl.a.: 
Åbent hus-arrangementerne hvor der én onsdag 
om måneden, fra oktober til marts, inviteres en 
blandet skare af foredragsholdere, musikere og 
andre spændende mennesker som inspirerer og 
underholder sognets beboere.  
Desuden: babysalmesang, børnenes høstmarked, 

orgelmatiné, fællesspisning i sogne- og 
forsamlingshus, julekoncerter og gudstjenester 
med kirkekaffe.  
Den Rytmiske Efterskole i Båring bruger kirken til 
sang og musik.  

Vision 

Pastoratsrådet ønsker at medvirke til at 
vedligeholde/genetablere det gode samarbejde 
på tværs af de to sogne, herunder bl.a. 
samarbejdet med og mellem de to 
forsamlingshuse.  

Pastoratsrådet ønsker at fastholde gamle 
traditioner, men også at implementere nye, som 
forhåbentligt kan tiltrække nye brugere til kirken 
og til at kirkerne bidrager til at markere sognene 
som aktive og attraktive bosætningsområder. 

Patoratsrådet er tillige i gang med at udforme 
visioner for det kirkelige liv i sognene.  

Roerslev Kirke. 

Strategi 

Pastoratsrådet vil forbedre den digitale 
kommunikation med henblik på at gøre langt 
flere, og specielt de yngre, mere opmærksomme 
på de mange kirkelige aktiviteter der løbende 
arrangeres. Det skal ske ved konstant at 
opdatere kirkernes hjemmesider, der tilknyttes 
www.Båringnyt.dk og ved at pastoratsrådet og 
kirkerne kommer på Facebook. 

Den "gammeldags" kommunikation i form af 
sognebladet, der udkommer og 
husstandsomdeles fire gange årligt, skal stadig 
være en hjørnesten i kirkernes kommunikation 
med sognene.  
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På de "Gudstjenesteværksteder", som blev holdt i 
løbet af vinteren 2013 fremkom der en mængde 
gode ideer til patoratsrådets idebank, bl.a. 
forslag om hverdagsgudtjenester, der kan være 
musik-, dialog eller spaghettigudstjenester. Disse 
planlægges afholdt en gang månedligt på 
forskellige ugedage. 
Der arbejdes tillige med at arrangere en work- 
shop-weekend, hvor deltagerne i løbet af en 
lørdag er aktive om oplægget til søndagens 
gudstjeneste. 

Kirkernes organist arbejder med ideer om 
forskellige former for sommerkoncerter med bl.a. 
Odense Amatørorkester i Asperup samt 
sensommerkoncert i Roerslev, hvor der er jazz på 
programmet.  

I Roerslev skal samarbejdet med forsamlingshuset 
om det årlige fællesspisningsarrangement 
bevares, mens der arbejdes på noget lignende i 
samarbejde med Båring forsamlingshus.  

Frivilliggruppen skal fortsat være en fast 
forankret gruppe, der arrangerer forskellige 
aktiviteter for alle borgere. 

Pastoratsrådet er altid modtagelig for nye 
emner til idebanken, der kan medvirke til at gøre 
kirkelivet spændende, vedkommende og sjovt for 
sognets både gamle, nye, unge og ældre 
borgere. 
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Offentlig trafik i  
Asperup og Roerslev sogne. 

Historie 

Frem til kommunesammenlægningen var der flere 
forskellige busforbindelser igennem de to sogne. 
Der var flere både lokale og regionale 
busforbindelser.  

Med ændring i lokalbefolkningens 
sammensætning, til i langt større grad at omfatte 
pendlerfamilier, som kører væk fra området for 
at arbejde og derfor ofte har to biler, samt 
kommunernes øgede fokus på at spare penge, er 
busdriften i dag skåret kraftigt ned.  

De afgange, hvor der før kun var ganske få 
personer med, er nu væk og i dag er der stort 
set kun skolebussen samt regionalbussen mellem 
Middelfart og Bogense tilbage. Familier og 
andre uden bil er derfor udfordret væsentligt 
når dagligdagens gøremål skal passes, når det 
ikke kan gøres lokalt.  

Dette er en udvikling som har været stærkt 
kritiseret og derfor har kommunen i samarbejde 
med Fynbus indført teletaxaordning, hvor man 
indenfor et afgrænset område (opdelt i fem 
zoner) kan blive kørt fra A til B for 20 kr. En 
ordning som er blevet permanent i 2013 og er 
gældende for hele Middelfart kommune på nær 
i Middelfart by. 

Analyse 

Offentlig trafik i Middelfart Kommune er et 
område med store udfordringer og har dermed 
et behov for et vedvarende fokus. Teletaxaer 
afhjælper en del af udfordringen med at komme 
frem og tilbage, hvis man skal til fx læge, sport, 
handel eller for den sags skyld med tog. Blot det 
sker indenfor ens egen zone.  

Udover dette er mulighederne små. Det faktum 
er med til at afskære en del personer fra at bo i 
landområderne ligesom det også begrænser 
ældre borgeres muligheder for befordring, hvis 
de ikke har bil. Teletaxaer er derfor den eneste 
reelle mulighed for kørsel, når man er afhængig 
af offentlig trafik. Ordningen er nu gjort 
permanent, men benyttes stadig begrænset.  

Efterhånden som folk får kendskab til ordningen 
stiger brugen. Ordningen er trådt i kraft i 2011. 
Der er således i dag mulighed for at benytte 
offentlig trafik i et vist omfang. 

Vision 

Busserne som vi kender dem kommer ikke tilbage, 
men indførsel af teletaxaer giver en anden 
mulighed som kan vise sig mere brugbar over tid. 
I teletaxaen bliver man hentet på sin 
hjemadresse og bragt til sit mål, fx en anden 
privat adresse.  

Hvis lokalbefolkningen får bedre kendskab til 
ordningen og øger brugen, og kommunen i 
samarbejde med Fynbus løbende justerer 
zonernes størrelse og antal, kan teletaxaer vise 
sig at blive et godt og fleksibelt alternativ til de 
gamle lokalbusser, som vi kender fra tidligere. 

Strategi 

Offentlig trafik i landområderne af Middelfart 
er stærkt udfordret og derfor et indsatsområde 
som både Middelfart Kommune og Asperup-
Roerslev Lokaludvalg skal have et vedvarende 
fokus på for at det ikke uddør.  

Det er derfor yderst vigtigt at teletaxaerne 
bliver massivt markedsført således, at 
kendskabet til ordningen spredes mest muligt. En 
opgave som helt klart bør ligge i kommunalt regi. 

Lokaludvalget skal i samarbejde med kommunen 
sørge for, at der bliver afholdt orienterings-
møder om ordningen når lejligheden byder sig, 
fx ved fællesspisninger i forsamlingshusene og i 
andre fora, hvor det er relevant.  

Der arbejdes på at gøre teletaxaerne mere 
tilgængelige, dels ved at nedsætte tidsfristen for 
bestilling fra to timer til en time samt at gøre det 
muligt at bestille på nettet eller via smartphone.  
På den måde vil ordningen henvende sig mere til 
det unge segment. I 2014 skal teletaxaordningen 
evalueres. Fra Asperup-Roerslev opfordres der 
her til at man også her kigger på zonernes 
størrelse og justerer om nødvendigt. 
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Kulturhistorisk sti ved kysten 

Historie 

Asperup-Roerslev Lokaludvalg har længe haft 
ideer om en natur- kulturattraktion ved kysten.  I 
2008 udarbejdede Asperup-Roerslev 
Lokaludvalg i samarbejde med Vends motorik og 
naturskole et skitseforslag til en naturlegeplads 
ved det Offentlige Areal kombineret med en 
overnatningsplads (med bål- og læplads) og en 
kultur- og natursti, en ridesti og en snorkelsti. 
Planerne var store. Vi vurderede, at arealet 
samlet set ville være en eftertragtet læringsplads 
for skoler og institutioner samt en natur- og 
kulturattraktion for det store publikum. Planerne 
blev midlertidigt skrinlagt pga. prioritering af 
andre opgaver. 

Analyse 

En kulturhistorisk sti langs Båring Vig fra 
Vedelshave i øst til kysten nord for Blanke Mark i 
vest understøtter flere overordnede 
indsatsområder for Middelfart Kommune, der 
findes formuleret i Byrådets vision: ”Sammen 
bygger vi broer til fremtiden”. I dette dokument 
er der formuleret retningslinjer for arbejdet med 
erhvervs- og turismepolitikken i kommunen. 
Herunder følger uddrag fra visionen. 

Understøtte nye initiativer og events, der skaber 

oplevelser i det grønne og det blå.  

Skabe et sammenhængende rekreativt stisystem i 

hele kommunen for gående, løbende og cyklende.  

Understøtte et spændende købstads- og havnemiljø 

i Middelfart By, de spændende landdistrikter og 

ferieområder i Middelfart Kommune. 

Skabe større opmærksomhed omkring store og 

små attraktioner i kommunen som for eksempel, 

kulturattraktioner, gallerier, gårdbutikker, 

naturområder, campingpladser, 

sommerhusområder, by- og landsbymiljøer etc.  

Vision 

Ruten går gennem et spændende og gammelt 
kulturlandskab, der fortæller historien om vores 
område med frugtavl, landbrug, skovbrug og 
fiskeri, det gamle badehotel, skytte- og 
idrætsforeningen mm.  Den kulturhistoriske sti kan 

kobles med de andre stier i området og vil være 
et stærkt kultur- og naturaktiv.  

En kulturhistorisk sti langs Båring Vig vil 
forhåbentlig inspirere beboere, børnehaver, 
skoler og turister til at interessere sig for 
lokalområdets historie og natur. Det vil tiltrække 
turister, camping- og sommerhusgæster. 
Kulturstien vil være et stort rekreativt og kulturelt 
aktiv for Middelfart Kommune og ligge helt i 
tråd med kommunens visioner for turisme og 
oplevelser i naturen og i kommunens 
landdistrikter.  

Skarvene tager et hvil på toppen af bundgarnspælene i 
frostklart vejr. 

Strategi  

For at realisere projektet er det væsentligt, at 
der er såvel kommunal som lokal støtte og 
opbakning, da en kulturhistorisk sti langs kysten 
vil involvere mange lodsejere i området. Det vil 
ligeledes være nødvendigt at sikre, at den 
øgede færden i naturen langs kysten og i skoven 
ikke truer natur- og dyreliv. 

Projektet kræver mange ressourcer, ikke mindst i 
det indledende og planlæggende arbejde.  

• Grundig drøftelse af visionen  

• Sikring af lokal opbakning og interesse 
for stien 

• Arbejdsgruppe nedsættes  

• Etablering af kontakt til og samarbejde 
med de lokale lodsejere 

• Kontakt til andre lignende projekter 
• Tæt samarbejde med Middelfart 

Kommune 
• Ansøgninger til fonde og råd  
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Skulptursti og -park  

Historie 

Vores område har tradition for kunstprojekter i 
det åbne rum. I 1990’erne ønskede en gruppe 
borgere, der var involveret i Deltagerstyret 
forandringsprojekt, som var blevet til på initiativ 
af tidligere borgmester for Nørre Aaby 
Kommune Torben Knudsen, at sætte området på 
landkortet og gøre kommunen til Fyns Louisiana.  
 
Målet var, at man over alt i kommunen skulle 
kunne se en eller anden form for kunstnerisk 
udfoldelse i det åbne rum. Det førte mange 
spændende kunstprojekter med sig fx 
oliepumpen i Nørre Aaby, med pumpearm og 
drivhjul formet som en torshammer. Ved Baaring 
Sommerland blev der tegnet en stor torshammer 
med kalk. Den kunne i en del år derefter ses ved 
markant grønnere græs der hvor kalken havde 
ligget. For at vise projektets ide, blev skulpturen 
”De tre stadier” ved Båring skole købt (Frede 
Troelsen). Efterfølgende er gumozoerne ved 
Kærbyvej (Steffan Herrik), hjælp til indramning 
af billeder på Kongshøjcentret og medvirken ved 
”Tusindårsstenene” (Frede Troelsen) resultater af 
gruppens arbejde. Der blev oprettet et fond af 
lokale bidragydere og kommunen støttede 
projektet. Projektet blev nedlagt i 2004 i 
forbindelse med en sparerunde.  
 
Arbejdsgruppen Kulturel Udvikling har været 
inspireret af dette tidligere projekt i vores 
beslutning om at forsøge at etablere en 
skulptur/kunst-sti og –park i Båring. 

Analyse 

Ideer og ønsker fra idekort og udsagn på 
borgermødet i september 2012 har gjort det 
tydeligt, at der er et ønske om, at der udstilles 
mere kunst i det åbne rum i Asperup og Roerslev 
sogne. Dette vil gøre området mere attraktivt for 
beboerne og besøgende.  
Langs Kærbyvej i Asperup ligger et offentligt 
areal, som kunne bruges til opstilling af kunst. 
Arealet er i dag dækket af græs og 
gennemskæres på langs af en smal grussti, der 
benyttes som gang- og cykelsti af bl.a. 
motionister og hundeluftere. 

Arealet er ca. 300 m langt og 20-30 m bredt. 
Det skråner fra Kærbyvej ned mod det gamle 
banelegeme. Placeringen passer derfor meget 
fint sammen med kommunens planer om at 
etablere en sti-forbindelse fra Middelfart til 
Bogense langs den gamle jernbane. 

Vision 

Projektets formål er at skabe en skulptursti- og 
park på det offentlige areal, der ligger parallelt 
med Kærbyvej i Asperup, samt at bygge videre 
på det nuværende kulturelle liv i Asperup og 
Roerslev sogne.  
 
Projektet vil forhåbentligt inspirere beboere, 
børnehaver, skoler og turister til at interessere sig 
for kunst og bidrage til et godt liv i Asperup og 
Roerslev sogne. Det vil være et stort aktiv for 
alle. Vi ønsker at dele af arealet skal 
forbeholdes skiftende udstillinger, således at der 
skabes aktiviteter, liv og opmærksomhed omkring 
skulpturparken. Samtidig ønsker vi at skabe et 
rekreativ, grønt rum for børn, unge og gamle. 

Strategi 

I foråret 2013 indsendes ansøgning til 
Middelfart Kommune om brug af arealet. Får vi 
kommunens tilladelse til at indrette arealet som 
skulptursti og -park, vil kulturgruppen under 
Asperup-Roerslev Lokaludvalg tage initiativ til, at 
der oprettes en lokal interessegruppe med det 
formål at udarbejde og gennemføre projektet.  
 
Udover denne eksisterende sti er det planen at 
anlægge en eller flere stier der, med udgang fra 
den eksisterende sti, leder den besøgende langs 
de nye skulpturer. Vi foreslår, at stien ændrer 
form og forløb og anlægges som en mere snirklet 
og oplevelsesbetonet sti i harmoni med 
skulpturstederne.      
 
I den ene ende, ved krydset mellem Kærbyvej og 
Byvejen er skulpturen ”Dialog” (Steffan Herrik) 
opført. Det er ikke meningen, at der skal opstilles 
skulpturer rundt om eller tæt på denne 
eksisterende skulptur. ”Dialog” skal således være 
den første skulptur den besøgende ser ved 
indgangen til parken fra Byvejen. 
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Det er ikke planen, at interessegruppen vil 
blande sig i kunstnernes frihed med hensyn til 
udformning af skulpturerne. Men der skal 
naturligvis tages hensyn til naboerne. 
Interessegruppen vil derfor forbeholde sig retten 
til at udpege, hvor på arealet den enkelte 
skulptur opstilles før der laves aftale med de 
enkelte kunstnere. Skulpturerne opstilles med en 
mindste afstand på 2 m til skellene mod 
naboejendommene og må ikke have en højde på 
mere end 5 meter. 
Vi foreslår, at den store grønne el-kasse på 
arealet beklædes med træpaneler eller andet, 
således at den falder mere naturligt ind i miljøet 
langs skulpturstien.  
 

På det grønne område langs Kærbyvej, bag Steffan 
Herriks skulptur "Dialog", skal skulptursti og -parken 
tage form.
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Infrastruktur og trafiksikkerhed 

Indsatsområde 1: Båring-Asperup bymidte  

Mål - Trafiksanering og forskønnelse af bymidten 

Aktuelle forhold: 

• Der er 3-400 børn og voksne, som 
færdes til og fra Båring Børneunivers 
hver morgen og eftermiddag. Især om 
morgenen er der en tæt trafik af biler, 
cykler og gågængere idet de fleste 
ankommer i tidsrummet 7:30 – 8:00. 

• Samtidig er Byvejen tæt belastet af 
morgen/eftermiddagstrafik fra Bårings 
boligkvarterer. 

• Byvejen ikke er anlagt til den tætte trafik 
af børn der krydser vejen til fods og på 
cykel, samtidig med at biler og busser 
kører forbi eller ankommer og afgår fra 
Børneuniverset. 

Udfordringer/problemstilling: 

Byvejen er kendetegnet ved: 

• der er ikke anlagt en separat cykelsti 
• der er tæt trafik om morgenen og 

eftermiddagen 
• der står mange biler parkeret i begge 

sider af vejen mellem skolen og krydset 
ved Kærbyvej. 

• Vejen er meget stejl netop mellem skolen 
og krydset ved Kærbyvej 

• Vejen og fortovet er i dårlig stand efter 
flere år med utilstrækkeligt vedligehold.  

• Kombination af slingrende cyklister op ad 
bakke, der skal udenom parkerede biler, 
gør det svært for biler og cyklister at 
overhale eller passere hinanden.  

Følgerne af Byvejens udformning og stand er:  

• Byvejen er grim at se på. Når man ser 
på vejen får man indtryk af at Båring er 
en fattig by hvor pengene slap op for 20 
år siden. 

• Farlige trafiksituationer 
• Utryghed blandt skolebørn og deres 

forældre 
• Det er generelt ubehageligt at færdes 

på cykel på Byvejen 

• Forældre kører deres børn i skole i 
stedet for at lade deres børn gå eller 
cykle selv 

• Det er ikke en cykelrute turister vil huske 
som en behagelig oplevelse. 

 

Løsningsforslag: 

• Fra en udviklingsplan udformet i 1996 er 
der indeholdt diverse chikaner ved 
vejkryds og et egentligt torv ved skolen 
og Dagli'Brugsen. 

Chikane ved krydset 
Byvejen/Lærkestræde/Kirkestræde 

 

• Denne chikane er den første som 
trafikanter fra Hedegaardsvej møder.  

• Hermed gøres trafikanter opmærksom 
på at man nu kører ind i byzonen og 
sætter farten ned.  
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Området ved skolen og Dagli'Brugsen. 

• Dette er byens naturlige centrum.  
• Bilisterne kører i et hyggeligt bymiljø. 
• Indlagte chikaner holder farten nede.   

 

• For at synliggøre cykelstierne langs 
Byvejen og samtidig beholde muligheden 
for at biler kan passere hinanden, vil det 
være oplagt at lave cykelstier ved 
farvelægning af asfalten.  

• Selvom der blev afsat midler til 
renoveringen af Nørre Aaby kommune i 
1996 blev planen ikke gennemført. 
Udviklingsplanen blev anslået til at koste 
i omegnen af kr. 1,7 millioner. I 
nutidskroner ca. kr. 2 millioner. For de 
penge får Båring en mere sikker 
trafiksituation, samtidig med at byen 
bliver mere attraktiv for turister og 
beboere. 
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Indsatsområde 2: Middelfartvej og 
Hedegaardsvej 

Mål - Attraktiv og sikker gennemkørsel gennem 
lokalområdet.  

Aktuelle forhold:  

• Såvel Middelfartvej som Hedegaardsvej 
er gennemkørselsveje mellem nordfyn og 
motorvej E20, og har derfor en stor og 
hurtigtkørende trafik af både let og tung 
trafik.  

• Samtidig er det veje der går igennem 
selve Båring-Asperup, og får landsbyen 
til at ”knække over” i flere adskilte dele. 
Det harmonerer ikke med målsætninger 
om sikker skolevej og et harmonisk 
landsbymiljø med respekt for 
kulturværdier og arkitektur.   

Udfordringer/problemstilling 

• Helt konkret er der er en ubalance 
mellem landsbymiljøet og de 
eksisterende vejforløb og trafikanlæg.  

• Vejanlæg signalerer ikke ”landsby”, med 
effektiv og neutral trafikåre. Dette 
skaber høj hastighed og manglende 
opmærksomhed på bløde trafikanter. 

• Samtidig resulterer det i uattraktive 
ejendomme langs disse veje, der derfor 
ikke vedligeholdes og dermed bidrager 
til en oplevelse af et lokalområde uden 
ressourcer og fremdrift. 

Løsningsforslag: 

• Omlægning af udvalgte vejstrækninger 
på de nævnte veje – herunder etablering 
af byporte med hækanlæg og træer. 

• Etablering af rundkørselslignende anlæg 
ved Middelfartvej/Byvejen og ved 
Hedegaardsvej/Middelfartvej og ved 
Hedegaardsvej/Hindballevej. 

• Indsnævring af vejforløbet på udvalgte 
strækninger - muligvis kun via 
opmærkning med farvede cykelstier og 
pullerter i formationer, således at der 
forsat kan ske en effektiv trafikafvikling. 
Formålet er at signalere landsby og 
dermed indbyde til nedsat fart. 

 

Projektfaser: 

• Borgerinddragelse – fx inviteres borgere 
med ud på en gåtur på ruten og skal 
aflevere fotos af steder med særlig 
betydning. 

• Materialet bearbejdes og indsendes til 
kommunen – og afstemmes efter 
overordnet lovgivning for trafiksikkerhed 
og afvikling. 

• Der udarbejdes i samarbejde med 
borgere, grundejere, virksomheder og 
offentlige myndigheder en plan for at 
fremme attraktiv og sikker gennemkørsel 
i lokalområdet. 

Planen gennemføres efter prioritering mht. 
udbytte og omkostninger. 

 

Indkørslen til Båring fra øst på Middelfartvej.
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Byforskønnelse og byudvikling 

Mål - At give Båring-Asperup et løft, så 
landsbyen fremtræder attraktiv og velholdt for 
tilflyttere og borgere.  

Aktuelle forhold: 

• Byen fremstår visse stedet rodet og slidt 
og med mange skiftende stilarter i 
byggeri og havemilljø.  

• Enkelte bygninger står tomme og i 
tiltagende forfald. Disse bygninger bør 
enten nedrives, vedligeholdes eller 
omdannes til nye formål. 

Udfordringer  

• At få mobiliseret en fælles platform for 
forståelse og debat af de aktuelle 
forhold.  

• En iøjnefaldende og forstyrrende faktor 
er, at disse to landsbyer er 
sammenvoksede, og ingen kan finde ud 
af hvor skellet befinder sig. Det giver 
anledning til mange ”fejlkørsler” og 
forgæves søgen efter adresser i det 
forkerte område. Det virker forvirrende 
at man kan køre ind i Asperup, men ud af 
Båring. 

Her kører man ind til Båring eller er det Asperup? 
 
Løsningsforslag:  

• En sammenlægning af Båring-Asperup til 
det ældste og mest karakteristiske af de 
to navne: BÅRING, ville løse mange 
problemer, og indkørslernes skilte kunne 
blive retvisende, da der ved den gamle 
hovedvej og motorvejsafkørslen afvises til 
Båring. 

• At få sat en række initiativer i gang, hvor 
det er de lokale borgeres egen frivillige 
arbejdsindsats der bidrager til at 
forskønne området.  

• At komme i dialog med Middelfart 
kommune vedr. pulje til nedbrydning af 
enkelte ejendomme. 

• En tiltrængt renovering af byens vej-, 
fortovs-, plads- og sti-system vil i sig selv 
give byen et løft. 

• Endvidere efterlyser vi en påvirkning af 
byer og landskaber gennem Middelfart 
kommune for at fremme gennemtænkt og 
fremtidssikret udvikling med stor vægt på 
forskønnelse og harmoni og dermed 
trivsel i bebyggelser og anlæg. 

• Et enkelt eksempel kunne være, at 
pålægge nye kvarterer servitutter med 
fastlagte taghældninger (45 grader – 
for udnyttelse af loftetage), 
tagbeklædninger (rødt tegltag 
foretrækkes) og hækplanter (bøg 
foretrækkes). Vore byer er blevet 
grå/sorte og deprimerende og vore 
arkitekter påtvinger p.t. dansk 
byggetradition en ny mode med uskønne 
”klodser”, som passer bedre i Saudi 
Arabien end i Danmark.   

• Kommende udstykninger bør tage 
udgangspunkt i at begge voksne i de 
unge familier er udearbejdende. Vi 
foreslår mindre havearbejde gennem 
attraktive udstykninger med små grunde, 
fx 500 m2, hvor det overskydende areal 
fra normalstørrelsen (750-l000 m2) 
anvendes til fællesarealer, indbyggede  
regnvandskanaler (der indtænkes som 
rekreative elementer), parceller omringet 
af ens hække i samme højde og på alle 
sider omgivet af grønne fællesarealer 
(så ingen har direkte naboer, og 
mulighed for grøn energi. (Se fx ny 
udstykning på Utzons Allé, Odense). 

• Ældre kvarterer kan gennem oplysning 
inspireres til fx sammenlægning af små 
forhaver med uroligt præg, fordi der er 
forskellige hække med forskellig højde, 
til en sammenhængende åben, 
parklignende, græsklædt bræmme, hvor 
kun indkørsler, eksisterende og evt. 
nyplantede træer bryder helheden. 
Indenfor samme bygrænse kunne man 
påbyde ens hække ved nyplantning og 
udskiftning. 
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• Landbrugsejendomme og 
industrikvarterer kan ligeledes inspireres 
til i højere grad at anvende ensartede 
materialer, farver og byggestil indenfor 
samme ejendom, ligesom massiv 
beplantning med træer på frie arealer, 
sammen med vildvin o.l. op ad de 
kolossale haller kunne mildne/sløre 
indtrykket af disse vor tids arkitektonisk 
forsømte, meget iøjnefaldende og 
pladskrævende byggerier. 

• Desuden foreslår vi, at når renoverings- 
og nedrivningsmodne huse, som ligger 
med hoveddøren direkte til mere 
befærdet vej, bliver sat til salg, opkøbes 
disse og grunden tillægges nærmeste 
landbrug eller anvendes fx som ny 
rasteplads. 

• Der efterlyses retningslinjer/rådgivning 
for optimal placering af solcelleanlæg, 
som er begyndt at generere yderligere 
rod i helhedsbilledet. Disse nyttige anlæg 
skæmmer især røde tegltage og åbne 
landskaber. 

•  
• Offentlige byggerier som skoler og 

ældreboliger bør underlægges samme 
krav om ensartet samspil i materialevalg. 
Båring skoles multisal er bygget i en 
afvigende mursten og er dermed et 
eksempel på disharmoni og mangel på 
sammenhæng indenfor et område som 
burde signalere helhed.     

• Samtlige rundkørsler i hele Middelfart 
kommune kunne som vartegn beplantes 
med ét egetræ. 

 

Projektfaser: 

Der laves en fælles arbejdsdag forår og efterår, 
hvor vi hjælper hinanden med at rengøre og 
vedligeholde byens pladser, fortove og stier m. 
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Natur, bevægelse og turisme  

Mål - Oplevelser og sundhed for borgere og 
turister 

Aktuelle forhold 

• Baaring Banke ligger lige midt i Danmark 
– ud til Båring Vig – med vidtstrakte 
sommerhusområder placeret langs kysten, 
heriblandt Båring Ege med stort offentligt 
fællesareal, skove, to campingpladser, 
fine badestrande, rideskoler, et planlagt 
center for talrige kystaktiviteter, og et 
par km. inde i landet landsbyerne Kærby, 
Båring, Asperup og Roerslev. 

• Området er naturskønt og store dele af 
året beboet ikke alene af stedets 
lokalbefolkning, men også af talrige 
turister fra ind- og udland. 

• De eksisterende lokale asfaltveje fra 
byområderne mod Båring Vig er i 
generel dårlig stand, hullede og ujævne 
pga. for dårlig fundering i anlægsfasen.   

• Der er for de ”bløde trafikanter” aldrig 
etableret stisystemer i det åbne land 
mod kysten.    

• At befolkningen pga. den tiltagende 
fedme-epidemi opfordres til motion er et 
forstærkende argument for opdatering.   

• Vi mener i øvrigt, trods stedets 
herlighedsværdier, at området med 
fremtiden for øje, i det åbne land, men 
også i bymæssig bebyggelse, trænger til 
en langtidsplan for beplantningen. 

 
Løsningsforslag: 

• For såvel fastboende som for turister (som 
i høj grad medvirker til indtjening i 
kommunen) bør der findes langt bedre 
muligheder for sikker og udbytterig 
færdsel mellem samtlige områdets 
faciliteter. 

• Der er et stort behov for større bredde 
på eksisterende asfalterede veje mod 
kysten, også af hensyn til 
landbrugsmaskiner, men især er der et 
totalt fravær af gang/cykel- og ridestier, 
som er en nødvendighed i et udpræget 
fritids- og ferieområde.   

• Hele Middelfart kommune ville få store 
muligheder for motion og naturoplevelser, 
hvis man forbinder cykelstierne langs den 
gamle hovedvej – som har udgangspunkt 
i Middelfart og ender i Båring med 

sløjfer af stier langs Hedegaardsvej 
gennem Båring og videre ad 
Ravnskovgyden til Varbjerg strand og 
lystbådehavn, retur ad Sommerlandsvej, 
Mørkesgyden, Skovgyden og Kystvejen, 
hvorfra der etableres en eller to 
forbindelser tilbage til den gamle 
hovedvejs etablerede stier. 

• Egnen ville også tilføjes et virkeligt 
”fremtidsløft” i det åbne land, men også i 
forbindelse med anlægsarbejder og 
nyudstykninger i bymiljø, dersom man 
altid indtænker plads til blivende 
(fredede) træer, fx eg og bøg, som har 
meget lange levetider. (Kopier f. eks. 
Assens kommune som opfordrer også 
private til at udpege egnede steder på 
egne grunde, hvorefter kommunen 
planter og freder). En sådan tanke bragt 
til udførelse - og gjort permanent - kunne 
præge hele Middelfart kommune i al 
fremtid. 

 

 
Cyklister på Skovgyden.  



BAARING BANKE 

 

Side 33 

ASPERUP-ROERSLEV 
LOKALUDVALG 
Asperup-Roerslev Lokaludvalg blev stiftet i 2008. 

Lokaludvalget er formelt set nedsat og godkendt 
af Middelfart Byråd, men medlemmerne har ikke 
nødvendigvis partipolitiske tilhørsforhold. 
Lokaludvalget fungerer som lokalsamfundets 
talerør overfor byrådet og omvendt. 
Lokaludvalget har således automatisk høringsret i 
alle sager med betydning for lokalområdet. 
Lokaludvalget kan af byrådet blive bedt om at 
informere lokalsamfundet om forskellige emner. 

Det er lokaludvalgets opfattelse, at Byrådet er 
lydhøre overfor de input som lokaludvalget 
kommer med. 

Asperup-Roerslev Lokaludvalg samarbejder i 
stigende grad med de øvrige lokaludvalg i 
kommunen, der i mange henseender har den 
samme type udfordringer som os. 

 

 

Asperup-Roerslev Lokaludvalg består pr. 1/4-14 
af flg. personer: 

Formand: Rasmus Enemærke, Båring Skov 
Næstformand: Ulrik Andersson, Båring 
Kasserer: Ole Holm, Båring 
Sekretær: Lene Bolding, Båring Mark 
Medlem: Peder Iversen, Vedelshave 
Medlem: Søren Rasmussen, Båring 
Medlem: Kim Mortensen, Båring 
Suppleant: Karin H. Pedersen, Roerslev 
Suppleant: Helge M. Madsen, Båring Mark 

Asperup-Roerslev Lokaludvalg kan træffes via 
hjemmesiden: www.asperup-roerslev.dk.  
Denne hjemmeside integreres snarest under 
www.BåringNyt.dk.  

 


