Som afslutning på dit projekt, som har fået støtte fra landsbypuljen i Randers kommune, ønskes en
evaluering af projektet.
Evalueringen skal danne grundlag for erfaringsdeling mellem landsbyerne i Randers Kommune, og
vil blive tilgængelig under profilen ”landsbyer og landdistrikter i Randers Kommune” på webkortet
du finder her: webkort.randers.dk
Spørgsmål
Svar
Projekttitel

Et nyt Stevnstruphæfte

Projektholder

Stevnstrup Seniorer
Formand Jens Kloborg.
Kontakter bedes rettet til: Lars Stegsted
Rasmussen lars.stegsted.rasmussen@live.dk
Mågevej 11, Stevnstrup. 8870 Langå. Som
ud over at være bestyrelsesmedlem i
Stevnstrup Seniorer har været projektholder
og -ansvarlig samt ansvarshavende redaktør.
Desuden har følgende udgjort en faglig
stærk og meget dynamisk redaktionsgruppe:
Anette Riisager, Ole Fahlberg, Henning
Munkholm Eriksen, Christian Lagoni og Bo
Jørgensen
Lions i Langå med 10.000 kr.
Langå Sparekasse med 15.000 kr.
Elro Fonden med 25.000 kr.
Desuden har følgende lokale firmaer støttet
med arbejde for betydelige men
uspecificerede beløb: Centrum Bogbinderi,
Designfotografen og Riisager Grafisk.
Endvidere har en lang række enkeltpersoner
leveret gratis arbejde i store mængder i form
af artikler, billeder og meget andet.
Ad.: Startfasen: Se ansøgning for formål
mv. Overraskende hurtigt skabtes både et
større økonomisk grundlag end forventet og
én handledygtig arbejdsgruppe i en uformel
struktur, der blev holdt sammen af
projektholderens idè.
Ad.: Under projektet, har der været afholdt
5 formelle møder i arbejdsgruppen.
Beslutninger omkring disposition og
opgaver er besluttet i arbejdsgruppen efter
oplæg fra projektholder.
Ad.: Projektet endte med en bog og ikke et
hæfte. Denne bog er udover at blive
husstandsomdelt blevet fordelt, markedsført
og omtalt bredt via medier og byråd efter en

Både navn på foreningen og kontaktoplysninger på en
kontaktperson, der kan kontaktes af andre landsbyer,
der skal i gang med et lignende projekt.

Finansieringskilder
Nævn de finansieringskilder I har haft til projektet, ud
over Landsbypuljen.

Kort beskrivelse af projektet, som det er
forløbet
-

Før etablering/afvikling
Under etablering/afvikling
Efter etablering/afvikling

Hvis der er sket ændringer i
projektindhold eller budget, beskriv dem
da her
Det kan være både økonomiske, tidsmæssige og
indholdsmæssige ændringer.

Hvordan har projektet bidraget til
landdistriktspolitikkens målsætninger?

bevidst strategi drevet frem af
projektholderen.
Grundet større bevillinger og opbakning end
oprindelig antaget voksede ambitioner og
muligheder fra det oprindelige ønske om et
ny Stevnstruphæfte på en 20 – 30 sider til at
blive til en ny Stevnstrupbog på 124 sider i
stort format, stift bind og smækfuld af
professionelle artikler og billeder.
Formålet med det ny Stevnstruphæfte, der
altså i stedet blev til den ny Stevnstrupbog
var at samle Stevnstrupområdets indbyggere
– nytilflyttere og ”de gamle” - et fællesskab
og i en fælles glæde over at bo på vores
smukke Randersegn. Håbet var og er, at en
sådan - glad – fællesskabsfølelse vil føre til
endnu mere lokal opbakning om områdets
skole, institutioner, foreninger,
virksomheder m.m.
Modtagelsen af den ny
Stevnstrupbog ”Stevnstrup – Byen mellem
floderne – Naturligt og nærværende” har
været meget positiv, ja faktisk begejstret.
Meget tyder derfor på, at bogen i mange år
frem over bliver selve symbolet på et
Stevnstrup der kan og vil.
Vi er derfor ikke i tvivl om, at omtalte
projekt så rigeligt opfylder
landdistriktpolitikkens målsætninger.

De næste spørgsmål fokuserer på jeres erfaringer med projektarbejdet.
Dette for at kunne bringe både gode og mindre gode erfaringer videre til andre, som skal i
gang med et lignende projekt.
Redaktionens og redaktionsgruppens
Hvad har fungeret rigtig godt?
Det I vil fremhæve som de store styrker og/eller positive
sammensætning har haft altafgørende
overraskelse ved jeres projekt.
betydning for både det gode resultat og det
gode forløb.
Fagligt repræsenter den samlede gruppe en
meget bred viden og erfaring om ledelse,
projektudvikling og -styring,
informationsteknik og kommunikation.
Derudover dækker gruppen erfaring fra
kommunikation via både billeder og tekst,
og alt dette er suppleret med en solid både
lokalhistorisk og almenhistorisk faglighed.
Det har været et meget stort projekt med
masser af aktører og bidragsydere. Det
betyder, at styring, strategi, sikring af
opbakning, uddelegering af opgaver samt

den afsluttende redigering og layout har
været helt afhængig af både formel og
uformel ledelse og styring
Begejstring og et signal om, at man vidste,
hvad man ville – også når man var meget
usikker – smittede imidlertid tilsyneladende
af i en sådan grad, at der formodentlig har
været langt flere end 2 – 300 mennesker, der
direkte eller indirekte har ”leveret” til den
endelige bog.
Hvad kunne I have gjort anderledes?
Beskriv de udfordringer I har mødt, hvordan i løste
dem, og hvis der var noget i kunne have gjort for at
imødekomme dem tidligere i processen.

Har I fået tilstrækkelig information og
sparring fra Randers Kommune?

Undervejs i projektet har opgavens
kompleksitet naturligvis givet mange vågne
nætter, men samtidig også forbavsende få
uoverensstemmelser i gruppen.
Så svaret på ”Hvordan vi er kommet
videre?” er ganske enkelt, at vi, når der har
været problemer, er kommet videre på grund
af overbærenhed mod hinanden, gode viljer
og så naturligvis på grund af en kolossal stor
arbejdsindsats. Ingen har overblik over den
anvendte arbejdstid. Men formodentligt er
der anvendt 1 til 2 årsværk til frivilligt
arbejde til alt fra skrivning af
projektansøgninger og -evaluering,
strategitænkning, redigering, formelle og
uformelle kontakter til forfattere og
fotografer, skrivning, fotografering, layout,
omdeling af bøger, research,
pressemeddelelser, briefing mht
borgmesterens forord, taleskrivning og taler
ved bogens præsentation osv – osv – osv.
PS: Bogen ville have haft gavn af, at der
havde været tid til at anvende yderligere
omkr. 30 timer til en yderligere
korrekturlæsning og retning.
Ja – Ved henvendelse har vi altid fået
hurtige, præcise og venlige svar.

Herunder hvis I har forslag til justeringer/ændringer i
sagsbehandlingen fra Randers Kommune.

Var der noget der var sværere en
forventet?

Var der noget der gik lettere end

Nej – Det er en svær opgave at skrive en
by-bog af en vis faglig kvalitet, som den
foreliggende. Randers fik for eksempel sin
seneste by-bog ved Købstadsjubilæet i
1952 . Stevnstrupbogen er naturligvis
meget – meget mindre end nævnte meget
flotte to-bindsværk om Randers. Men med
det ganske vist meget store forbehold kan
man fint se på den ny Stevnstrupbog i
samme perspektiv som man ser på
Spreckelsens ”Randers købstads historie”.
Ja – Det var og er overraskede positivt, at alle
mulige mennesker – bare – og helt uden

forventet?
Hvad er det vigtigste I har lært af denne
proces?

forbehold stillede billeder, tekster, arbejdskraft
og viden til rådighed for bogen, projektgruppen
og Stevnstrup.
At man skal turde tænke STORT, for allerede da
vi kaste os ud i projektet vidste nogen i gruppen,
at det ville blive en gigantisk opgave. - Men det
lykkedes altså (stort set).

