TIL redaktionen
Nedenstående kan opfattes som både et debatindlæg og en pressemeddelelse, som i kan pulkke fra –
I vælger, hvad det er:

Vi bliver nødt til at gøre det selv
Når der er noget, vi ønsker os af forbedringer og nye udfordringer i et lokalsamfund som Morud &
Omegn, så er der fire muligheder:
Enten gør 1) kommunen det via skatten, eller også 2) betaler vi borgere et privat firma til at gøre
det, 3) forbedringerne sker ikke, eller 4 – og vigtigst: vi sørger selv for det.
I fællesskab sørger vi for frivilligt og ulønnet for at få forbedringerne igennem.
Sådan har det været i mange år i Morud & Omegn, hvilket både Langesøhallen og senest
friluftsbadet er stærke beviser på. Sammen med antallet af foreninger og ulønnede bestyrelser i
diverse institutioner, vandværker, børneinstitutioner osv.
I mange år har de samme stærke kræfter trukket læsset her i området. Nu er disse kræfter knap så
stærke og knap så mange, fornaturligvis stopper de.
Mange af dem har trukket mere, end de egentlig havde lyst til, men der var jo ingen til at tage over.
Og så kunne man jo alligevel godt tage endnu en tørn, måske for lidt nedsat kraft.
Nu er denne nedsatte kraft i mange foreninger i Vigerslev Sogn ved at blive til en tidligere kraft,
men der er fortsat ikke nogen til at tage over.
Sådan ser det i hvert fald ud.
Flere foreninger, typisk dem hvor det er aktiviteter for børn og for bredere kredse, har problemer
med at finde nye kræfter til at tage over. Jægerne, lystfiskerne og den slags foreninger ser ud til at
have det godt og trives vel.
”Vi har ikke kontakt til folkene i de nye kvarterer”, ”tilflytterne gider ikke gå ind i det lokale
arbejde” og andre klagesange lyder selvfølgelig fra dem, der har været aktive og i begivenhedernes
centrum i mange år.
Det korte af det lange er, at hvis ikke nogen tager over i flere af sognets foreninger, så vil flere af
sognets aktiviteter lukke. Nogle endda meget snart.
Morud Borgerforening har i årevis haft mange ledige bestyrelsespladser, afdelinger i
idrætsforeningen skranter og er ved at lukke, og også selve idrætsforeningen står i løbet af kort tid
og mangler mere end en hovedformand i forretningsudvalget. Overskuddene fra Solsikkefesten og
Julemessen, som har holdt idrætsforeningen kørende økonomisk, skrumper ind, fordi færre ønsker
at være med i disse lokale begivenheder.
Alt i alt, så er det på tide, at vi alle finder ud af, hvad der skal gøres. Hvem der gør hvad.

De gamle, som ikke længere har enten lyst eller kræfter, vil selvfølgelig være kede af, hvis de gamle
aktiviteter, som de har kæmpet for, de dør.
Og de nye, alle dem, som endnu ikke har taget deres frivillige tørn, de og deres børn og naboernes
børn vil opleve en forringelse og indskrænkelse i udbuddet af tilbud her på egnen. Og der er jo ikke
udover bridgeklubben kommet mange nye ting hertil de sidste 5-7 år.
Så vi vil alle opleve, at noget af det, som vi har været vant til, eller noget af det vi flyttede her til
området efter, at det ikke længere er der.
At vi alt i alt får et fattigere lokalsamfund.
Torsdag den 29. november har Morud Lokalråd inviteret sine medlemmer – som er bestyrelserne i
det eksisterende foreningsliv til at diskutere disse væsentlige problemer i Køreladen ved
skovkapellet.
Målet er, at vi får sat mere skub i de lokale aktiviteter og de lokale mennesker.
Afhængig af mødets forløb vil vi i januar 2002 indkalde til et offentligt møde for at alle i Vigerslev
Sogn, som ønsker mere gang i sagerne, og som gerne vil yde et bidrag.
I form af en frivillig og ulønnet indsats i en periode.
Indtil kræfterne igen ikke rækker, og der er brug for nye folk og nye initiativer.
For af de fire muligheder i indledningen er der kun én acceptabel: At vi gør tingene selv.
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