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1. Sammendrag 

Nærværende udviklingsplan er blevet til gennem et samarbejde mellem borgerne i Birkende. Arbejdet med 

planen, som er ledet af lokalrådet, blev igangsat ved et borgermøde i maj måned 2016. Der har været 

nedsat tre arbejdsgrupper, som har arbejdet temaopdelt med ønskerne til udviklingen i Birkende. Herefter 

er der sket en sammenskrivning, som har været genstand for forskellige møder. Det hele kulminerede med 

et afsluttende borgermøde i januar 2017. Herefter er udviklingsplanen færdiggjort og videresendt til 

Landsbyrådet i Kerteminde Kommune. 

Som start på udviklingsplanen er der udformet en vision for Birkende. Visionen er: 

-  At være et levende og aktivt samfund med et stærkt fællesskab, som tiltrækker engagerede borgere. 

- At bygge bro og skabe stærke bånd mellem Birkende og centerbyen Langeskov på alle områder, hvor 

Birkende er for lille til at have selvstændige funktioner. 

Herefter er der givet en karakteristik af Birkende som landsby med 567 indbyggere.  

I de følgende afsnit, som omhandler bosætning, trafik, bevaringsværdier i Birkende, rekreative 

fællesområder, Birkende Kirke, Hans Tausen Centret og by forskønnelse, er der indledningsvis i afsnittet 

givet en beskrivelse af området. Herefter er der beskrevet, hvilke særlige udfordringer der knytter sig til det 

pågældende område, og hvilke ønsker, der er til disse udfordringers løsning. I alt er det blevet til 30 ønsker 

nogenlunde ligeligt fordelt på de enkelte temaer, som er angivet i teksten med fed skrift. 

I afsnit 12, er de forskellige ønsker oplistet. Ønskerne har forskellig status. En stor del af ønskerne kan 

håndteres lokalt. De er ikke prioriterede, men det vil være naturligt at begynde med ”de lavest hængende 

frugter”. En del ønsker kræver, at kommunen aktiveres - og her prioriteres en cykelsti til Langeskov, 

skovrejsning på et kommunalt areal syd for boldbanen, samt trafiksanering på Hans Tausengade som det 

vigtigste. Parallelt med det, skal der forhandles om Hans Tausen Centrets fremtid. 

For realisering af udviklingsplanen nedsættes en udviklingsgruppe med repræsentanter for alle byens 

foreninger. Udviklingsgruppen har initiativpligten og kan delegere arbejdsopgaver. Udviklingsgruppen skal 

også give byens borgere besked om fremdriften i udviklingsplanens realisering. 

  



 
 

4 
 

2. Indledning 

I 2015 tog Kerteminde Landsbyråd i samarbejde med Kerteminde Kommune initiativ til, at der skulle 

udarbejdes udviklingsplaner for landsbyerne i Kerteminde Kommune. Der blev udvalgt et antal landsbyer, 

som var parate til at gå i gang med opgaven. Birkende var en af de valgte landsbyer. 

Ansvaret for udarbejdelsen af udviklingsplanen blev lagt i hænderne på det nyetablerede Birkende 

Lokalråd, som har repræsentanter for tre foreninger i Birkende. Processen med udarbejdelsen af planen 

blev igangsat ved et borgermøde i slutningen af maj 2016. Der var fin tilslutning til borgermødet og stor 

interesse for planen.  

For at få indsamlet ideer og ønsker til en udviklingsplan blev der nedsat 3 arbejdsgrupper på borgermødet. 

En arbejdsgruppe skulle beskæftige sig med bosætning og trafik. En anden gruppe skulle tage sig af 

bevaringsværdier m.v. og en tredje gruppe skulle tage sig af Birkende Kirke og Hans Tausen Centret. 

Hermed blev stort set alle områder i en kommende udviklingsplan behandlet. De enkelte øvrige 

udestående punkter blev behandlet af Birkende Lokalråd. 

Birkende Lokalråd påtog sig at samle det materiale, der var udarbejdet af de tre arbejdsgrupper. Dette 

materiale blev drøftet mellem de tre grupper og lokalrådet på et møde i slutningen af november 2016. Ved 

dette møde blev der foretaget en afpudsning af planen. Herefter blev udarbejdet et nyt udkast til 

Udviklingsplan, som blev sendt i skriftlig høring. Det endelige udkast blev præsenteret ved et nyt 

borgermøde i januar 2017. Her fremkom yderligere enkelte forslag til tilpasning af planen, som så blev 

færdiggjort i begyndelsen af 2017. 

Planen handler om, hvor Birkende vil bevæge sig hen i år 2020, og hvilke ønsker der er til udviklingen i 

denne periode. Planen sendes til Kerteminde kommune, og ønsket er, at planen kan indgå i Kommunens 

samlede planlægning. Planen er også et arbejdsredskab, som skal bruges af foreningerne i Birkende og 

andre kompetente organer, idet ikke kun Kommunen, men også andre, skal tage initiativer, som løbende 

har fokus på udviklingen i Birkende til gavn for alle borgerne.  
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3. Vision for Birkende 

     Visionen for Birkende i 2020 er: 

- At være et levende og aktivt samfund med et stærkt fællesskab, som tiltrækker engagerede 

borgere. 

- At bygge bro og skabe stærke bånd mellem Birkende og centerbyen Langeskov på alle områder, 

hvor Birkende er for lille til at have selvstændige funktioner. 
 

Den todelte vision er allerede godt på vej, da der allerede er et stærkt fællesskab i Birkende. Fællesskabet 

kan dog sagtens styrkes yderligere og være et stærkt udgangspunkt for, at engagerede borgere ønsker at 

bosætte sig i Birkende. En række forhold har betydning for bosætning. Birkende har en god beliggenhed 

med gode trafikale muligheder i form af motorvej og togstation i Langeskov og kort afstand til storbyen 

Odense, men netop det stærke fællesskab skal være det ekstra, der får engagerede borgere til at slå sig ned 

i Birkende og bidrage til videreudvikling af det gode fællesskab. 

Birkende er beliggende meget tæt på Langeskov. Det er her børnene går i skole og dagligvarebutikkerne er 

placeret. Det er også her de gode indendørs idrætsfaciliteter er beliggende. Langeskov rummer også et 

bibliotek. Modsat er der også aktivitetsfaciliteter i Birkende, som benyttes af borgerne i Langeskov, så 

begrebet at bygge bro skal forstås på den måde, at broen går begge veje. Ca. halvdelen af Langeskov hører 

under Birkende Sogn og har derfor sognekirke og alt, hvad dertil hører, i Birkende.  Også Hans Tausen 

Centret benyttes i stor stil af specielt ældre borgere fra hele Langeskov. Derfor er der al mulig grund til at 

sikre de stærkeste bånd mellem Birkende og Langeskov. 
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4. Karakteristik af Birkende 

Birkende er en landsby på Østfyn med 567 indbyggere i 2016. Birkende er beliggende i Kerteminde 

Kommune, som hører under Region Syddanmark. Birkende har en god infrastruktur med beliggenhed tæt 

på hovedvejen mellem Odense og Nyborg. Desuden er der kort afstand til motorvejsnettet. Med den nye 

togstation i Langeskov er der kort afstand til en station på hovedbanen, hvor der er timedrift til København 

og Århus. Afstanden til Langeskov, hvor der er skoler og indkøbsmuligheder, er ca. 3 km. Afstanden til 

Odense er ca. 13 km.  

Befolkningen i Birkende er bredt sammensat, men med en overvægt af personer over 50 år. Således er 25% 

af befolkningen under 20 år. 31% er mellem 21 og 50 år, og den resterende del på 44% er over 50 år. Langt 

hovedparten af befolkningen i Birkende bor i ejerboliger, da der kun er et meget lille antal lejeboliger til 

rådighed. De ældste boliger ligger langs hovedgaden og udgør husene og gårdene i den oprindelige landsby. 

Herefter er der sket en udbygning af landsbyen i 60’erne og senere i 70’-80’erne i form af vænger parallelt 

med hovedgaden. I de seneste 20 år er der bygget nye parcelhuse på to udstykninger, henholdsvis i 

Bispehaven og Havrevænget. Birkende er beliggende dels i byzone og dels i landzone. Birkende er omfattet 

af lokalplan 3, lokalplan 34 og lokalplan 56. 

Birkende har ingen skole, og skolesøgende børn skal derfor til Langeskov Skole. Den eneste butik, der er 

tilbage i Birkende, er gårdbutikken, som har et meget begrænset sortiment af dagligvarer, men i stigende 

grad markedsfører gaveartikler m.v. Gårdbutikken driver ved siden af butikken Bed and Breakfast. Midt i 

byen ligger også en lille fødevarevirksomhed, som fremstiller italienske specialiteter. I udkanten af 

landsbyen er der et mindre gartneri med produktion af grøntsager samt en mindre maskinfabrik, som er 

underleverandør til jernindustrien. 

Birkende udmærker sig ved, at gårdene ikke er udflyttede, men stadig ligger midt i byen langs hovedgaden. 

De fleste af gårdene har over årene solgt jorden fra, og de tilbageværende produktionsbygninger bruges 

ikke længere aktivt til produktion. Der er kun et enkelt husdyrbrug tilbage beliggende midt i byen, og 

lugtgenerne er derfor begrænsede, bortset fra perioder hvor der udbringes gylle eller anden 

husdyrgødning. 
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5. Bosætning 

5.1 Beskrivelse af bosætningsområderne 

Der er i øjeblikket en række muligheder for nybyggeri i Birkende. Der er stadig 3 ubebyggede grunde i 

Hvedevænget. Herudover giver lokalplan 263 mulighed for at bebygge 40-50 grunde med en variation af 

parcelhuse og tæt lav bebyggelse. Byggefelterne er placeret i den vestlige ende af Birkende på hver sin side 

af Hans Tausensgade. Hertil kommer, at det bør være muligt at byudvikle Hans Tausensgade ved, at der 

`fyldes huller ud`, enten ved at bebygge tomme arealer eller ved at nedrive ældre utidssvarende huse. 

Undersøgelser påviser, at der i Birkende mangler lejeboliger til unge samt ejer/lejeboliger til ældre. Det 

forhold, at der ikke er tilstrækkeligt med alternativer til egen bolig for ældre gør, at der ikke sker en naturlig 

`rotation`, som derved skaber mulighed for at kunne tiltrække nye familier til byen. Udviklingen i 

befolkningen i Birkende 2014-2016 vises i nedenstående figur. 

 

 

5.2 Udvikling i bosætning, herunder nye byggegrunde m.v. 

Kerteminde Kommune forventer en yderligere tilflytning til kommunen i forbindelse med større aktivitet i 

bygge- og anlægsbranchen i regionen, herunder opførelsen af et nyt universitetshospital i Odense, letbane i 

Odense – etape 1, omdannelse af Thomas B. Trigesgade samt større vej- og jernbaneprojekter. 

Kerteminde Kommune forventer, at kommunens sydlige boligområder i Marslev, Birkende og Langeskov vil 

tiltrække tilflyttere med tilknytning til bygge - og anlægsbranchen og de nævnte projekter. På længere sigt 

vil Kerteminde Kommune tiltrække tilflyttere, som er beskæftiget på universitetshospitalet. Forventningen 
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baseres på de øgede aktiviteter, som er beskrevet i Beskæftigelsesregionen Syddanmarks rapport, 

”Beskæftigelsen i Bygge- og anlægsbranchen i Syddanmark”, fra december 2012. 

Udviklingen er allerede i gang. Se blot på aktiviteterne i den nye udstykning Langeskov Nord, hvor der 

allerede er solgt en del grunde. Det vil være ønskeligt, at der bliver taget initiativer i Birkende for at få 

mere gang i byggeriet, herunder tilflytningen. En stor del af de ønsker, der er nævnt i de følgende afsnit, vil 

være fremmende for bosætningen i Birkende. 

5.3 Argumenter for bosætning i Birkende 

Der er mange gode grunde til, at det er godt at bo i Birkende. I de følgende afsnit omtales foreningslivet og 

de mange elementer, der knytter sig til, at Birkende er et levende og aktivt samfund med et stærkt 

fællesskab. 

Det andet gode argument er, at Birkende infrastrukturmæssigt har en rigtig god beliggenhed. Byen er tæt 

på motorvej, togstop med timedrift til København og Århus og tæt på storbyen Odense. Alle de øvrige 

fornødenheder, som en familie har brug for i form af skole, indkøb, idrætshaller m.v., findes i Langeskov, 

kun 3 km væk. 

Det er vigtigt, at vi får solgt budskabet om Birkende, og der kan peges på følgende initiativer: 

Der ønskes en velkomstmappe udleveret til alle nytilflyttede. 

Der ønskes udarbejdet plancher, der fortæller om fordelene ved Birkende. 

Der ønskes støtte fra Kerteminde Kommune til at det er ’venligt’ at bo i Birkende, f.eks. veto mod motor 

cross bane, at kommunen igangsætter nyetablering af cykelsti til Langeskov langs Hvileholmsvej samt at 

der stilles et areal til rådighed for skovrejsning mv. 
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6. Trafik 

6.1 Betjening med offentlig transport 

Birkende betjenes direkte med skolebus og der er mulighed for at tage Fynbus fra Odensevej. Børnenes 

transport til skole betragtes som farlig skolevej, hvorfor skolebussen er gratis for børnene. Andre personer 

end børnene kan tage skolebussen. Det er vigtigt, at muligheden for at benytte skolebussen er koordineret 

med andre transportmuligheder, og her tænkes bl.a. på toget fra Langeskov til Odense eller København.  

Det er derfor ønskeligt, at der sker en total koordinering af køreplaner for at optimere 

transportmulighederne. 

Herudover er der et ønske om, at der indledes forhandlinger om, at der sikres transport til og fra 

Langeskov gennem Birkende og Langeskov Nord med de eksisterende busruter 195/885 - evt. kun et par 

gange om dagen. 

6.2 Børnenes transportvej til skole og cykelsti til Langeskov 

Som før nævnt betragtes børnenes transport til skole som farlig skolevej. Kerteminde Kommune har dog fra 

skoleåret 2016-2017 valgt at spare, og uden nye foranstaltninger har kommunen meddelt, at reglerne for 

sikker skolevej og dermed gratis skolebus kun gælder til og med 6. klassetrin.  

Der er mulighed for at cykle til Langeskov via Odensevej, hvor der er cykelsti, men her skal børnene krydse 

Odensevej 2 gange undervejs. Alternativ rute er via Hvileholmsvej, der dog hverken har cykelsti eller 

gadebelysning. Samtidig er oversigtsforholdene på vejen meget dårlige, og det er ikke muligt at to biler kan 

passere samtidig med at der er cykler eller gående trafik. 

For at skabe en sikker skolevej er der et stærkt behov for, at der etableres en cykelsti fra Birkende til 

Langeskov langs Hvileholmsvej. Cykelstien vil ud over for børnene være til glæde for alle andre indbyggere i 

Birkende. Cykelstien kan evt. kobles sammen med det nye stisystem, der er etableret i den nye udstykning, 

Langeskov Nord. 

Der ønskes snarest igangsat forhandlinger med Kerteminde Kommune om at få etableret cykelstien til 

Langeskov via Hvileholmsvej. Cykelstien skal forsynes med belysning. 

6.3 Veje, gadebelysning 

Birkende er kun delvist forsynet med fortove. Fra Kirken og til forsamlingshuset er der kun fortove på den 

sydlige side af Hans Tausensgade. Fra forsamlingshuset og til Odensevej er der ingen fortove. Med de 

planer der er om udstykning, er der et behov for, at der etableres fortove fra forsamlingshuset og til 

Odensevej, da det netop er her der sker udstykning. 

Forventningen er også, at fortovene vil have en indvirkning på trafikken gennem Birkende, idet det stykke, 

hvor der ikke er fortove, vil blive betragtet som værende uden for byen, hvorfor hastigheden kan sættes i 

vejret, selvom der stadig er hastighedsbegrænsning. 

Der ønskes etableret fortove langs Hans Tausensgade alle steder, hvor der ikke er fortove p.t. 
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6.4 Trafikregulering gennem Birkende by 

Der har i flere år været et ønske om ændring af den trafiksanering, der 

er gennem Birkende by, da gentagende målinger viser, at hastigheden 

gennem byen er for stor. Hans Tausensgade er etableret som en 

ensporet vej med vigepligt og en hastighedsbegrænsning på 50 km. 

Desuden er der angivet 40 km zone med blåt firkantet skilt. Det 

betyder, at hastigheden er anbefalet til 40 km, da zonen angiver, at 

det er det, vejen er indrettet til. 

Trafikmålinger foretaget i 2013 til 2015 viser, at hastigheden i alle 

tilfælde overstiger de anbefalede 40 km. Herudover er der en stor spredning på målingerne. Der ønskes en 

uvildig analyse af det nu foreliggende datagrundlag fra de allerede foretagne målinger samt en ny 

trafikmåling, for at validere seneste målinger. Desuden ønskes opsat hastighedstavler, der viser den 

aktuelle hastighed. 

Nedenstående viser hastigheder målt ved trafikmålingerne 2012-2015. 
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Der er etableret vejhævning, rumlefelter og ensporet vej gennem Birkende som trafikregulerende 

foranstaltning. Problemet med rumlefelterne er, at de støjer, hvilket giver væsentlige gener for de huse, 

der ligger tæt på disse felter. 

Der ønskes en trafiksanering på Hans Tausengade. Det kan ske med betonringe eller chikaner, indtil en 

permanent løsning kan etableres. Rumlefelterne fjernes og erstattes med en hævning eller en 

trafikchikane. 
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7. Bevaringsværdier i Birkende 

7.1 Fysiske bevaringsværdier 

Kommunen har i lokalplan 34 fastlagt, hvilke bygninger og træer, der er bevaringsværdige i lovens forstand. 

Kort beskrevet er det de gamle gårde rundt om kirken, Birkendegård samt størstedelen af de huse, der er 

beliggende ud til Hans Tausengade fra Birkendegård og frem til kirken. Men udover, hvad kommunen har 

fastlagt, og hvad man lovmæssigt kan beskytte med regler, så er der så meget mere i byen, der kan 

betegnes som ”bevaringsværdigt”.  

Lokalplanen beskriver ikke i hvilken grad de enkelte bygninger er bevaringsværdige. Dette arbejde mangler 

stadig at blive udført af Kerteminde Kommune.  

I henhold til lokalplan nr. 34 fremgår det, at det er lokalplanens formål at bevare og understøtte det 

eksisterende landsbymiljø ved, at de karakterskabende ældre bygninger og deres omgivelser istandsættes, 

ombygges og vedligeholdes i respekt for traditionen på stedet. Dette for at fastholde landsbykarakteren 

ved at bevare vejens regelløse forløb og beskedne udstyr samt at bevare karakteristiske træer, hegn og 

åbne grønninger/marker mv. 

Oplevelsen og omdømmet af Birkende er i høj grad det indtryk man får, når man kører gennem Birkende ad 

Hans Tausengade. Derfor er det meget vigtigt at al vedligeholdelse, byfornyelse, vejchikaner, gadelamper 

mv. gøres i en stil, der fremhæver et levende og hyggeligt landsbymiljø i stedet for at udvande det. 

Ønsket er, at Kerteminde Kommune beskriver i hvilken grad de enkelte bygninger er bevaringsværdige, 

og at borgerne i Birkende passer og vedligeholder husene, så de fremtræder som en positiv del af det 

ældre landsbymiljø, som de nu engang er. 

7.2 Birkende Bys historie 

Det er vigtigt, at Birkendes historie bevares for eftertiden. Her er Marius Murers bog et godt udgangspunkt. 

Marius Murer blev født i Birkende i 1875 og nedskrev sine erindringer om byen i 1950`erne. Der er behov 

for, at der udarbejdes et tillæg til disse erindringer i et samarbejde med ældre borgere i byen med 

lokalhistorisk interesserede. Hermed kan det sikres, at Marius Murers bog kan blive udgangspunkt for en 

løbende historie om Birkende og Birkendes ejendomme og familier. 

En ide kunne være at opsætte mindre skilte f.eks. ved Mindestøtten, der fortæller om de forskellige ældre 

bygninger - et foto fra lokalarkivet og teksten fra Marius Murers bog samt evt. info om dato for opførelse o. 

lign. En ide kunne også være, at Marius Murers bog via en QR-kode var at finde ved mindestenen, eller at 

den kunne trykkes og indgå som en del af velkomstpakken til nye beboere i Birkende. 

Ønsket er, at en gruppe - evt. i regi af Borgerforeningen eller Lokalhistorisk Arkiv i Langeskov - vurderer 

mulighederne for bevaring og ajourføring af Birkende Bys historie.  
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7.3 Foreningslivet 

Byens størrelse taget i betragtning er der rigtig mange fritidstilbud og arrangementer i de forskellige 

foreninger. Der er ikke specifikt kendskab til, hvor meget disse tilbud bliver brugt af byens beboere – nogle 

er formodentlig populære, mens der ved andre er en meget lille deltagerandel. Byens kirke og foreninger er 

blevet rigtig gode til at samarbejde. Der holdes møder på tværs af foreningerne og der arrangeres flere 

fællesarrangementer, hvor flere eller alle foreningerne deltager. Det er indtrykket, at alle foreningerne som 

øverste formål har at styrke sammenholdet i byen og med dette at skabe arrangementer mv., der ligeledes 

sikrer foreningernes fortsatte økonomiske overlevelse.  

Ønsket er at samarbejdet på tværs af foreningerne fastholdes og udbygges i de kommende år. I den 

forbindelse skal det understreges, at når der skrives foreninger tænkes også på sognets menighedsråd og 

brugergruppen ved Hans Tausen Centret. 

7.4 Birkende Boldklub 

Birkende Boldklub har eksisteret siden 1965. Byens beboere gik omkring 1984 sammen om at opføre det 

nuværende klubhus. Ved kommunesammenlægningen blev det overdraget til kommunen således, at 

kommunen står for alm. vedligehold og noget af driften. Tidligere var boldklubben sammen med skolen det 

store samlingspunkt i byen, men dette er desværre ikke længere tilfældet. Det er meget få af byens 

beboere der pt. er aktive i boldklubben. Byens børn ønsker formodentlig at dyrke idræt der, hvor de går i 

skole – der er i hvert fald ingen ungdomshold i klubben pt. Såfremt byen ønsker, at der fortsat skal være en 

boldklub i byen, skal der være større opbakning og aktiv deltagelse, da den formodentlig ellers vil være 

lukket om ganske få år.  

Boldklubben har tennisbane, Beach bane og 3 fodboldbaner samt adgang til gymnastiksal. Derudover er der 

netop opført en multibane, som heldigvis ofte bliver brugt af byens børn og unge.  

Boldklubben tilbyder pt. herreseniorfodbold, oldboys fodbold, damefodbold på multibanen, tennis og 

badminton samt ”tarzanbane” hver mandag for børn.  

7.5 Birkende Borgerforening 

Borgerforeningen blev dannet i 2012 og har på 

kort tid fået en stor opbakning samt etableret 

rigtig mange fritidstilbud og aktiviteter.  

Borgerforeningen overtog ejendommen, der 

tidligere har været skole, derefter bibliotek og 

skolekøkken (Foto: Birkende skole 1950-1955)  

Op til flere madklubber kokkererer i 

borgerforeningens køkken, hvorefter de spiser 

sammen. Birkende amatørteater tager snart fat på 

4. sæson, hvor byens børn og unge øver hele 

vinteren og opfører skuespil to gange på en weekend i foråret, hvert år godt besøgt. 
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Den første uge i sommerferien er der ”kreativ uge” for byens børn, så de kan lære hinanden bedre at kende 

på tværs af alder, skoler osv.  

Julebagning og konfektdag er der også - samt cafedage og meget mere. 

7.6 Birkende Forsamlingshus 

Birkende forsamlingshus er en krumtap i foreningslivet i Birkende, og med en meget aktiv bestyrelse er de 

med til at sætte dagsordenen. 

 

Birkende forsamlingshus 

stammer helt tilbage fra 1907 

(Foto: Rejsegilde i 1907) og har 

også gennem tiden været 

samlingspunkt for byens 

indbyggere. Forsamlingshuset 

drives som en forening. 

Bestyrelsen og andre frivillige 

hjælpere har gennem en 

årrække lagt rigtig mange timer 

og interesse i forsamlingshuset, 

som er gået fra at være et hus, 

hvor man holdt sin konfirmation 

og runde fødselsdage, til at være et forsamlingshus i ordets bogstavelige forstand. Der er f.eks. 

fællesspisning den første onsdag i hver måned, der er halloweenfest for børn, spilledage for børn, 

vinsmagning, foredrag og meget andet. Birkende forsamlingshus er de seneste år gået fra at være et 

festlokale til at være et meget levende sted i byen - dette kun takket være nogle meget engagerede 

bestyrelsesmedlemmer og frivillige. Man kan naturligvis fortsat leje forsamlingshuset til sin specielle 

mærkedag, men huset rummer i dag så meget mere.  

7.7 Sammenholdet 

Birkende er en landsby og har en lang tradition for 

sammenhold og at komme hinanden ved. (foto: 

Ringridning i Birkende i 1927). Gamle indbyggere er 

gode til at holde disse traditioner i hævd og mange 

”tilflyttere” er ligeledes faldet godt til. Der er dog 

fortsat mange, der endnu ikke er en del af 

sammenholdet, hvilket er et tab for alle.  

Der er et stort sammenhold i mindre grupperinger, 

men der mangler kræfter til at sikre det fremtidige 
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sammenhold.  

Sammenholdet udtrykker sig i stort omfang gennem kirke- og foreningslivet, som også er kendt for at 

samarbejde i stort omfang. Der er dog et stort ønske om, at dette samarbejde intensiveres evt. ved 

sammenlægning til en forening eller at opdelingen for beboerne er meget tydelig, således at 

Borgerforeningen står for f.eks. mindre sociale arrangementer, ugentlige sammenkomster og kreativt 

fritidsliv - alt idræt er under boldklubben - og større arrangementer og fester hører under forsamlingshuset. 

Samtidig bruger alle foreningerne penge og energi på at sende forskellige informationsmaterialer ud til 

husstande. Dette burde ligeledes kunne koordineres, så der omdeles en eller to foldere om året med alt 

info fra foreningerne, evt. suppleret med ekstra materiale ved særlige lejligheder. Således vil byen på den 

måde stå som en by med foreninger, der værdsætter og varetager sammenholdet i byen. Ekstra 

samarbejde og/eller sammenlægning til en forening vil ligeledes give synergieffekter ved, at der kun er en 

forening med en samlet bestyrelse, og med underudvalg. Dette vil betyde, at de frivillige kræfter, der er i 

byen, vil kunne bruges mest fordelagtigt. 

Alle foreninger har nogle personer, der er særligt gode til specifikke områder. Ved en sammenlægning vil 

alle foreninger drage nytte af hinandens eksperter. Da foreningerne arbejder godt sammen, er det p.t. ikke 

et problem, at foreningerne konkurrer med hinanden, men dette vil i hvert fald ikke være et fremtidigt 

problem ved en sammenlægning. 

Tidspunkter for arrangementer mv. vil også nemt kunne koordineres, så man ikke risikerer, at der er flere 

arrangementer oven i hinanden. Der er rigtig mange arrangementer henset til, at Birkende er en meget lille 

by. Foreningerne burde overveje, om den rigtige vej er rigtig mange arrangementer med få deltagere eller 

færre arrangementer, hvor man kan håbe at opbakningen vil værre større. 

Ønsket er, at foreningerne drøfter mulighederne for tættest muligt samarbejde ud over, hvad der 

allerede er i dag, for at sikre den bedst mulige udvikling i Birkende. 

For at fremme sammenholdet i Birkende og sikre at de fælles opgaver bliver løst, vil en 

landsbypedelordning være optimal. Landsbypedellen skal arbejde tæt sammen med foreningerne, 

herunder kirken og Hans Tausen Centret. 

Ønsket er, at en landsbypedelordning beskrives nærmere og at der igangsættes et arbejde med at 

fremskaffe den nødvendige finansiering for en prøveperiode. 

7.8 Natur, miljø, plantevækst m.v. 

Hele landsbyen er stort set kun omkranset af dyrkede marker. I forhold til at man som Birkende beboer 

”bor på landet”, så er det et meget ensformigt ”land”. Byens børn får ikke meget kendskab til naturen, da 

mulighederne for at gå på opdagelse i naturen på egen hånd stort set kun begrænser sig til at lære de 

forskellige kornsorter at kende. Skal man sælge ”tanken om at bo på landet”, så vil det være nødvendigt, at 

der er nogle udyrkede arealer og/eller skovområder i umiddelbar tilknytning til byen.  

Størstedelen af markerne hører ind under lokale gårde. Kommunen ejer fortsat matr. 12ø, beliggende i 

forlængelse af Bispehaven overfor Asa-Thor. Denne matrikel forventes udstykket om nogle få år. Derudover 
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ejer kommunen matr. 13z, der ligger i forlængelse af den bagerste fodboldbane, langs med kirkestien op til 

hovedvejen.  

Af kommuneplanen 2013-2025 fremgår det, at der er et offentligt rekreativt område bag Hvileholmsvej 24 

samt et offentligt rekreativt område i Nonnebo ”Nonnebostien”. 

Derudover er der Natura-2000 områder ved Birkende mose og Urup mose. Der er foretaget et stort arbejde 

for at lave aftaler med lodsejere om etablering af stier, så man kan gå ture i området. Det er dog ikke i alle 

tilfælde lykkedes at få stier etableret, så de er sammenhængende og egnede til en rundtur, uden at det er 

nødvendigt at gå tilbage ad samme sti.  

Det er dog gældende for alle tre offentlige områder, at der ikke er cykelstier fra Birkende til disse områder, 

og at de ikke ligger i umiddelbar forbindelse med byen. Da vejene er smalle og bilerne kører stærkt, vil det 

ikke være anbefalelsesværdigt at tage på familievandring til disse områder pt. Da alle tre steder er 2-3 km. 

fra byen, vil det altså enten kræve en tur på ca. 8-10 km inkl. ud og hjemtur eller at man tager bilen til et af 

de steder. Tager man bilen, så er fordelen ved at bo på landet ophørt, hvorfor det er nødvendigt at have 

nogle områder i umiddelbar forbindelse med byen, som netop giver den fordel, som det at ”bo på landet” 

skal give.   

Tidligere da markerne ved mosen mellem kornvængerne og hovedvejen var ejet af planteskolen, var dette 

et fantastisk turområde for byens beboere. Desværre er markerne nu dyrket helt tæt til mosen, således at 

der ikke er meget natur tilbage og også meget få stier. Da markerne netop er overtaget af en ny ejer, kan 

dette give håb om, at arealerne nær mosen ikke længere bliver dyrket, således at der igen kan være 

mulighed for ture i området.  

Det er et klart ønske, at få kortlagt de forskellige områder ved Birkende By og omegn, hvor der er 

offentlig adgang. Af kommuneplanen 2013-2025 fremgår det bl.a., at der er et offentligt grønt 

fritidsområde bagved Hvileholmsvej 24. At dette område er offentligt er der formodentlig ikke udbredt 

kendskab til i Birkende. Ligeledes fremgår det samme sted, at der er et større rekreativt offentligt område i 

Nonnebo, ”Nonnebostien”. Disse kort/oversigter kunne være skilte ved de forskellige områder og stier – så 

man ikke behøver at tjekke på div. hjemmesider mv.  

At bo på landet er for de fleste lig med at være omgivet af masser af natur. Hele vejen rundt om Birkende 

by er der beklageligvis kun dyrkede marker, se kort på næste side. Det er derfor ønsket at få flere stier, 

rekreative områder samt arealer med skovrejsning. En oplagt mulighed for skovrejsning er matrikel 13z 

Birkende by, Birkende. Denne matrikel ligger i forlængelse af Birkende Boldklubs baner og fortsætter langs 

kirkestien ned til hovedvejen. Tinglyst ejer af denne matrikel er Langeskov Kommune. (Matriklen skal ikke 

forveksles med matrikel 12ø, der er tinglyst til Kerteminde kommune og hvor arealet forventes udstykket). 

Da det i kommuneplanen for 2013 fremgår, at det er byrådets mål at øge skovarealet i Kerteminde 

Kommune, og da det samtidig fremgår, at det er kommunens ønske at fremme skovrejsning ved etablering 

af bynær skov, kan dette ønske næsten kun være en formssag.  

Et større ønske i den nye ”Birkende Skov” er smalle stier i eller omkring skoven. Disse kan således både 

bruges af personer med rollatorer, børn, barnevogne mv.   
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Opdyrkede arealer omkring Birkende og tinglyste ejere pr. sep. 2015 
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8. Rekreative fællesområder 

8.1 Stisystemer omkring Birkende, herunder Kløverstier 

Birkende Borgerforening tog i 2013 initiativ til, at der blev etableret en række stier i omegnen af Birkende. 

Stierne blev etableret i aftale med lodsejerne. Her var især Selleberg imødekommende og de fleste stier 

blev etableret på Sellebergs jord. Stierne er afmærkede af Borgerforeningen og med indskærpelse af, at 

hunde skal holdes i snor. 

Et stisystem omkring Birkende Mose lykkedes det imidlertid ikke at få etableret, idet den daværende 

lodsejer ikke var indstillet på at give offentligheden adgang. I 2015 skiftede arealerne omkring Birkende 

Mose ejer og det åbner mulighed for nye forhandlinger om etablering af en sti rundt om Birkende Mose. 

En anden mulighed i Birkendes nærområde er Urup Dam, som er etableret som et Natura 2000 Vådområde. 

Her er der også en række spændende naturtyper og der er et rigt fugleliv, som det også er tilfældet ved 

Sellebergsøerne. Adgangen til Urupdam er begrænset, men flere adgangsmuligheder er ønskelig. 

Endelig er der etableret de såkaldte Kløverstier, som alle udgår fra torvet i Langeskov. En af de længste 

ruter går til Birkende, og der er opsat skiltning og beskrivelser af de ting, man passerer på vandreturen. 

Ønsket er, at de allerede etablerede stier i højere grad bliver sammenhængende, så en rundtur er mulig 

uden at man skal gå tilbage samme vej, som man kom. 

Ønsket er ligeledes, at der etableres en sti rundt om Birkende Mose efter forhandling med den ny 

lodsejer 

8.2 Legeplads 

I forbindelse med Hans Tausen Centret er der en legeplads, som tidligere blev anvendt af skole og 

børnehave. Efter at der ikke længere er den samme officielle brug af legepladsen, kan den anvendes frit af 

byens børn og børnebørn, som besøger bedsteforældre. Legepladsen er rimelig i sin form og kan tiltrække 

specielt lidt mindre børn. 

Ønsket er, at legepladsen forsat er til rådighed for byens børn efter behov og at legepladsen sikres 

nødvendig vedligeholdelse. 

8.3 Idrætsanlæg og multibane 

Birkende har et stort idrætsanlæg bestående af 3 boldbaner, en tennisbane, en beachvolleybane og en 

multibane. Indtil videre er det vurderingen, at der er behov for alle faciliteter. Det betyder også, at den 

nødvendige vedligeholdelse er påkrævet, så anlægget bevarer sin fulde funktion. 
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8.4 Hans Tausens Have og grillhytte 

I forbindelse med renoveringen af Birkende Borger- og Kulturhus blev haven omkring huset istandsat og der 

blev etableret borde og bænke. Haven er offentlig tilgængelig og der er åbnet fra fortovet, så alle kan gå 

direkte ind i haven. I sommerperioden benyttes haven af og til af cykelturister, som besøger Birkende. 

Haven passes i stort omfang af frivillige og ønsket er, at dette kan fortsættes. 

Haven bruges også i et vist omfang i forbindelse med arrangementer i huset. Madlavningsholdene griller af 

og til i sommerhalvåret og i den forbindelse er det ønskeligt, at der etableres en grillhytte, så der kan 

grilles i al slags vejr. En mulighed vil være at forsyne hytten med kroge, så der kan hænges hængekøjer 

op for overnatning. 

8.5 Kælkebakke 

Da alle områder omkring byen er dyrkede marker – er landskabet fladt og uden naturlige bakker eller dale. I 

forbindelse med skovrejsning, nye rekreative områder eller udstykning, som er omtalt i afsnit 6.7, er det 

derfor ønskeligt, at der afsættes et areal til at etablere nogle niveauforskelle, så byens børn har en 

kælkebakke om vinteren. Samtidig er gåture i naturen væsentlig mere interessante, når niveauforskelle 

kræver lidt ekstra energi.  

Ønsket er derfor, at der etableres en kælkebakke på det areal, der er omtalt i afsnit 6.7 - enten ved at der 

tilkøres overskudsjord eller at der graves niveauforskelle i det eksisterende terræn. Dette kan give 

mulighed for at etablere et lille amfiteater. 
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9. Birkende Kirke 

Birkende Kirke er beliggende midt i Birkende by og i umiddelbar nærhed af Hans Tausen Centret, Birkende 

Borger- og kulturhus, Birkende Boldklubs klubhus og Hans Tausen monumentet. Tilsammen udgør området 

selve centrum i Birkende By. 

Kirken er en perle blandt fynske kirker – dels på grund af bygningens tætte og hyggelige udtryk såvel 

indvendigt som udvendigt, men især på grund af kirkens historiske rolle som dåbskirke for den danske 

reformator Hans Tausen. Kirkebygningen er særdeles velholdt og kirkegården dækker et stort område midt 

i byen. Den er fordelt på begge sider af Hans Tausens Gade, som bugter sig gennem den centrale bymidte. 

Birkende kirke er en middelalderkirke fra sidst i 1200-tallet. Sideskibet er opført i 1847. Kirken gennemgik 

en større restaurering i 1963. 

Det er til enhver tid menighedsrådet, som har tilsynspligten vedr. kirken og kirkebygningerne 

(kirkegårdskapel, toiletbygning over for kirken, graverkontor i ”Flagermusen” ved Hans Tausen Centret og 

maskinhus) samt den tilhørende parkeringsplads. Menighedsrådet har tillige ansvar for vedligeholdelse af 

Hans Tausen Monumentet med tilhørende areal beliggende 130 meter fra kirken. 
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9.1 Birkende Kirkes betydning 

Ud over at huse årets gudstjenester og kirkelige handlinger danner kirken også et vigtigt kulturelt og lokalt 

fællesskabsdannende samlingspunkt - f.eks. afholdes der et velbesøgt skumringsarrangement i november 

som et samarbejde mellem Foreningen Norden, Marslev-Birkende Menighedsråd og Hans Tausen Centret. I 

december måned og frem til nytår belyses kirken efter mørkets frembrud af spots på kirkegården og 

danner et stemningsfyldt billede i den mørke tid. 

Marslev-Birkende Menighedsråd har i de seneste år arbejdet for at Birkende og Marslev kirker kunne 

indtræde i ordningen ”Grønne Kirker” i Danmark - dvs. at man på forskellig vis indarbejder miljø og klima 

som en naturlig del af tænkning og praksis i det kirkelige arbejde. 

Det er ønskeligt, at Birkende Kirke fortsat vedbliver at være en åben kirke med et bredt udbud af 

forskellige gudstjenester og arrangementer for alle aldersgrupper. Birkende Kirke er med i Kirkefondets 

landsdækkende ”Vejkirkeordning” og mange turister finder vejen frem til kirken i årets løb. 
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9.2 Kirkegård og graverkontor 

Som før skrevet, er Birkende Kirke omgivet af en stor kirkegård beliggende på begge sider af Hans 

Tausensgade. I forbindelse med kirkegården er der et lille kapel og i de seneste år er der også etableret en 

lille toiletbygning ved kirkens parkeringsplads. 

Graverkontoret er beliggende i boldklubbens gamle klubhus, som er sammenbygget med Flagermusen, som 

senest har været anvendt til børnehave. Graverkontoret er ikke af tidssvarende standard og der er behov 

for en anden placering inden for et kortere tidsrum. 

Det er ønskeligt, at graverkontorets fremtidige placering samtænkes med de fremtidige planer for 

Flagermusen og Hans Tausen Centret. 

9.3 Det gode gensidige samspil mellem kirken og det øvrige foreningsliv i Birkende 

Det er et særkende for Birkende, at Birkende Kirke og foreningerne sammen deltager aktivt i forbindelse 

med større arrangementer som f.eks. den årlige sommerfest. I den forbindelse har der været afholdt 

særlige gudstjenester, bl.a. i Hans Tausens Have. Det er meget glædeligt, at der er dette gensidige 

samarbejde mellem kirken og det øvrige foreningsliv, hvor man er sammen om at styrke fællesskabet. 

Det er ønskeligt, at det gode og gensidige samarbejde mellem foreningerne og Birkende Kirke og 

menighedsrådet fortsætter, så alle parter fortsat deltager i fællesarrangementer samt deltager i 

aktiviteter, der fremmer udviklingen i Birkende såvel kirkeligt som kulturelt. 
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10. Hans Tausen Centret 

Hans Tausen Centret blev etableret i Birkendes tidligere skole i 1994. Centret fungerer som ramme for et 

summende foreningsliv - primært for ældre borgere fra hele Langeskovområdet. Birkende har gennem de 

seneste årtier mistet både skole og børnehave, så Birkendes fremtid og sammenhængskraft er dybt 

afhængig af en bevarelse af Hans Tausen Centret. 

I centret foregår en lang række af aktiviteter. Centret udgør sammen med kirken midtpunktet i Birkende by. 

Stedet har nu i over 20 år fungeret som ældrecenter samt lagt bygninger og areal til et rigt og aktivt 

foreningsliv for hele Langeskovområdet. Således er Hans Tausen Centret et vigtigt aktiv for hele byen. 

Pladsen er så god, og faciliteterne er så mange, at centret fremover er det bedst tænkelige sted at samle et 

så stort områdes forenings- og aktivitetsliv. Birkende har gennem de seneste årtier mistet både skole og 

børnehave, så Birkendes fremtid og sammenhængskraft er dybt afhængig af en bevarelse af Hans Tausen 

Centret. 

Her er et overblik over aktuelle aktiviteter: 

Foreningen Norden                     Bridgeklub                     Lancier-dans              Sløjd, maling og vævning 

Ældregymnastik                           Pensionistforening       Undervisning i PC     Minikonfirmander 

Zumba                                           Ældresagen                    Fotoklub                     Folkedans 

Tarzanbane for børn                   Billard                             Cykelhold   Amatørteater 

Samlingssted for dagplejere    Madlavningshold           

 

10.1 Fakta om Hans Tausen Centret 

Hans Tausen Centret har følgende rammer:                  Anslåede driftsudgifter: 

Bygningsareal: 1.987 m2                                                    Varmeforbrug: 175.000 kr. årligt 

Grundareal: 6.194m2                                                          Elforbrug: 55.000 kr. årligt 

Ejendomsværdi: 9.200.000 kr.                                           Vand- og afledningsafgift: 17.000 kr. årligt 

Grundværdi: 2.354.000 kr.                                                  Omkostninger til lønninger: 116.000 kr. årligt 

                                                                                                 Div. andre driftsomkostninger: 100.000 kr. årligt 

Det er estimeret, at 450-550 personer bruger centret hver uge. 
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Det kommunale tilsyn med Hans Tausen Centret har i mange år været utilstrækkeligt, hvilket tydeligt ses på 

bygningsmassens tilstand. Centret er ved at forfalde og snarlig vedligeholdelse er yderst påkrævet. 

Isoleringsstandarden er under niveau og derfor er der et stort varmespild. 

10.2 Hans Tausens Centrets fremtid 

I 2015 blev Hans Tausen Centret udbudt til salg af Kerteminde kommune. Ingen købere henvendte sig. 

Efterfølgende har Kerteminde under hånden tilbudt at centret kan erhverves for et symbolsk beløb imod at 

centret drives videre som ældrecenter. Den store udfordring er de store løbende driftsomkostninger og de 

store fremtidige vedligeholdelsesomkostninger. 

Birkende by og Birkende Menighedsråd har vist interesse i at drive centret, men disse tanker er stadig på 

forhandlingsstadiet. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Birkendes borgere ikke kun ønsker at bevare og 

vedligeholde, men også at styrke og modernisere Hans Tausen Centret. En meget vigtig spiller i Hans 

Tausen Centrets fremtid er Birkende Kirke og menighedsrådet, idet der i centrets fremtid også skal 

medtænkes Birkendes vigtige kulturelle og historiske betydning som fødeby for den danske reformator 

Hans Tausen. 

Der er et stort ønske om, at centret skal bevares. Centret bør fortsat fungere som det gør i dag og 

udbygges med størst mulig åbenhed for en fleksibel drift. 

Centret har set fra Birkendes synspunkt et noget lukket image til trods for nogle år med åben hus 

arrangementer i byfestdagene. En pæn del af de ældre i Birkende bruger centret, men indtrykket er, at den 

overvejende del af brugerne kommer fra Langeskov og andre dele af Kerteminde Kommune. Det er rigtig 

ærgerligt at have så mange faciliteter i så lille en by, uden at ret mange af Birkendes beboeres forskellige 

aldersgrupper har et særligt kendskab til mulighederne og heller ikke alle har kendskab til, hvorledes det 

kan bruges. 

Det er ønsket, at centeret ud over at fungere som ældrecenter bliver byens center og åbent for alle – at 

også voksne der ikke er pensionister samt børnefamilier kan bruge centret, og at dette bliver meldt ud 

klart og tydeligt. Det helt optimale ville være, hvis centret kunne blive som ”Badstuen i Odense” var for 

nogle år siden. At man kan komme ind fra gaden, betale et beløb for materialer som ler eller træ – 

alternativt have sit eget med – og så have mulighed for at bruge værktøj mv. Kunne man få succes med 

dette, ville de ældre børn have et fint ”fritidshjem” og de ældre ville få nye bekendtskaber. 

 Ældrecentret bruger sjældent facilliterne efter kl. 16, hvorfor muligheden for f.eks. afholdelse af 

aftenskolekurser eller børnekurser i centret bør overvejes.  
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11. Byforskønnelse 

Emnet kan deles i to. Det ene vedrører de fælles ting som veje, fortove, belysning, skiltning samt 

fællesfaciliteter i form af boldbaner og rekreative arealer. Det meste er nævnt i tidligere kapitler, men et 

par enkelte ting skal nævnes her. Det andet vedrører de private huse grunde mv. 

For et par år siden anskaffede Birkende Borgerforening en flagalle som kan opsættes ved festlige 

lejligheder. Er der tale om fælles fejringer, sættes flagene op til fælles glæde. Drejer det sig derimod om 

personlige fejringer, betales for opsætning. 

Et andet punkt er blomsterkummer, som er sat op i 2015. Kummerne er med til at vise den fælles vilje til at 

forskønne byen og er et fint initiativ som bør fortsættes. 

Det andet emne vedrører de enkelte boliger og havers udseende, som straks er langt vanskeligere at 

håndtere, da vi her har fat i den private ejendomsret. Derfor vil dette emne ikke blive berørt nærmere i 

udviklingsplanen. 
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12. Udviklingsplan frem til 2020 

12.1 Samlede ønsker 

Rygraden i udviklingsplanen er en lang række ønsker til den fremtidige udvikling i Birkende. De enkelte 

ønsker er angivet i de enkelte tekstafsnit med fede typer.  I det følgende vises de samlede ønsker i samme 

rækkefølge, som de er angivet med i teksten og under de overskrifter, hvorunder de er angivet: 

Bosætning: 

1. Der tages initiativer til at få mere gang i byggeriet i Birkende for at fremme tilflytningen. 

2. Velkomstmappe udleveres til alle nytilflyttede. 

3. Der udarbejdes plancher, der fortæller om fordelene ved Birkende. 

4. Der ønskes støtte fra Kerteminde Kommune til at sikre, at det er ’venligt’ at bo i Birkende. 

Trafik 

5. Der skal arbejdes for en total koordinering af køreplaner for at optimere allerede eksisterende 

transportmuligheder. 

6. Der indledes forhandlinger om at eksisterende busrute 195/885 kører igennem Birkende. 

7. Der igangsættes forhandlinger med Kerteminde Kommune om etablering af cykelsti til Langeskov 

ad Hvileholmsvej. Cykelstien skal forsynes med belysning. 

8. Der etableres fortove langs Hans Tausensgade alle de steder, hvor der ikke er fortove p.t. 

9. Der fortages en uvildig analyse af det foreliggende datagrundlag fra trafikanalyserne i Birkende 

samt en ny validerende trafikanalyse. Der opsættes endvidere hastighedstavler. 

10. Der gennemføres en trafiksanering på Hans Tausensgade og rumlefelterne fjernes. 

Bevaringsværdier 

11. Kerteminde Kommune beskriver hvilke bygninger der er bevaringsværdige i den gamle del af 

Birteminde by, og vedligeholdelse af bygningerne sker i henhold hertil. 

12. Birkende By´s historie bevares og ajourføres 

13. Samarbejdet på tværs af foreningerne fastholdes og udbygges 

14. Foreningerne drøfter hvordan samarbejdet i foreningerne kan styrkes for at sikre den bedst mulige 

udvikling i Birkende. 

15. En landsbypedelordning beskrives nærmere, og der igangsættes et arbejde med at fremskaffe den 

nødvendige finansiering for en prøveperiode. 

16. Det kortlægges hvilke forskellige områder der er ved Birkende By, hvor der er offentlig adgang. 

17. Der ønskes flere stier, rekreative områder, og et areal til skovrejsning (Birkende Skov). 

18. Birkende skov forsynes med smalle stier som kan bruges af personer med rollator, børn, 

barnevogne mv. 

Rekreative fællesområder 

19. Flere adgangsmuligheder til Urup Dam 
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20. Allerede eksisterende stier gøres mere sammenhængende 

21. Der etableres en sti rundt om Birkende Mose efter forhandling med lodsejer. 

22. Legepladsen ved Hans Tausen Centret skal fortsat være til rådighed for byen, og sikres nødvendig 

vedligeholdelse. 

23. Hans Tausens Have passes fortsat af frivillige, som byens have. 

24. Der etableres en grillhytte ved Borgerforeningens hus. 

25. Der etableres kælkebakke og et amfiteater. 

Birkende Kirke 

26. Birkende Kirke vedbliver fortsat at være en åben kirke med et bredt udbud af forskellige 

gudstjenester og arrangementer for alle aldersgrupper. 

27. Graverkontorets fremtidige placering samtænkes med fremtidige planer for Flagermusen og Hans 

Tausen Centret. 

28. Det gode og gensidige samarbejde mellem foreningerne og Birkende Kirke og menighedsrådet 

fortsætter, så alle parter fortsat deltager i fællesarrangementer samt deltager i aktiviteter, der 

fremmer udviklingen i Birkende såvel kirkeligt som kulturelt. 

29. Hans Tausen Centret bevares. Centret bør fortsat fungere som det gør i dag og udbygget med størst 

mulig åbenhed for en fleksibel drift. 

30. Hans Tausen Centret skal også fungere som byens center, og åben for alle 

Ovennævnte 30 ønsker er ikke prioriterede og har forskellig status. En del af punkterne kræver, at 

Kerteminde Kommune går ind og medvirker aktivt. Der er tre punkter, som skal have prioritet i forhold til 

Kommunen. Det drejer sig om cykelsti til Langeskov langs Hvileholmsvej, Skovrejsning ved Birkende samt 

trafikforholdene. Hertil kommer de igangværende forhandlinger om Hans Tausen centrets fremtid, som har 

en særlig status og nu forventes at komme i gang igen med det nye menighedsråds medvirken. Disse 

forhandlinger har ligeledes høj prioritet. 

Blandt de andre ønsker bør der tages fat på de ”lavt hængende frugter”, så der kan demonstreres handling, 

men der skal laves en plan for samtlige punkter og en tidsplan for, hvornår der skal tages fat på de enkelte 

punkter. 

12.2 Realisering af planen 

For at udviklingsplanen kan realiseres, skal der nedsættes en udviklingsgruppe. Udviklingsgruppen tager 

udgangspunkt i det allerede eksisterende Lokalråd, som har repræsentanter fra Birkende Borgerforening, 

Birkende Boldklub og Birkende Forsamlingshus. Lokalrådet er juridisk bundet op i de tre foreningers 

vedtægter. For at få en komplet tilgang til arbejdet med udviklingsplanens realisering suppleres det 

nuværende lokalråd med repræsentanter fra Menighedsrådet og Hans Tausen Centret. Herefter benævnes 

det Udviklingsgruppen. 

Udviklingsgruppens opgave er: 

- at sikre, at den udarbejdede udviklingsplan for Birkende realiseres 

- at nedsætte grupper, som skal tage sig af specifikke opgaver i forbindelse med udviklingsplanen 
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- at tage kontakt med Kerteminde kommune og andre parter for at realisere ønsker, som kræver ekstern 

medvirken 

- at støtte og selv tage andre initiativer, der kan udvikle Birkende 

- at sikre, at alle forhold i relation til planen løbende kommunikeres til borgerne i Birkende 

 

Specielt kommunikation med byens borgere er vigtig i forbindelse med ovenstående plan, idet der skabes 

forventning om, at nu sker der noget i Birkende. Der vil således være brug for en langt mere systematisk 

kommunikation, som udviklingsgruppen skal påtage sig ansvaret for. 

Udviklingsgruppen nedsættes straks i forbindelse med offentliggørelsen af udviklingsplanen. 

12.3 Planens status og revision 

Ejerskabet til udviklingsplanen er Birkende By, men det er udviklingsgruppen, der har initiativpligten. Men 

planen bringes også til andres kendskab, og her tænkes først og fremmest på Kerteminde kommune, men 

også Landsbyrådet skal være modtager af planen. Det må klart forventes, at udviklingsplanen opnår en 

status, så den indgår som et vigtigt planlægningsværktøj for Kerteminde kommune og andre instanser, der 

kan træffe bestemmelse for udviklingen i Birkende. 

Senest i 2019 skal planen til revision. 

 


