Bjergsted – indstilling til årets landsby 2020
Ingen kan alt – men alle kan noget – sammen kan vi mest!
Efter at have læst temaet for Årets Landsby 2020, får vi lyst til at indstille Bjergsted, en lille landsby i
Vestsjælland. Byen ligger omgivet af den mest fantastiske natur, hvor borgere i byen i den grad vil
hinanden – og vigtigst - vil fællesskabet. De har vist, at en krise ikke skal have lov til at diktere en
hverdag fyldt med bekymringer, begrænsninger og ensomhed. Tværtimod besluttede borgerne i
Bjergsted sig ret hurtigt for at udnytte krisen til at komme endnu tættere på hinanden til trods for
den afstand, der skulle respekteres.
Allerede med første fases nedlukning blomstrede det første initiativ hurtigt op. Sammen besluttede
nogle af byens borgere at mødes på den lokale eng hver morgen for at synge fællessang sammen med
Philip Faber. Et unikt syn hvor voksne, børn, ældre og yngre mødtes og sang på behørig afstand af
hinanden men stadig mærkede og dyrkede fællesskabet. Morgensangen fik to familier til at lege med
tanken om at skrive en sang i Coronatiden. Tanken blev til handling og børnene i byen blev
interviewet, om hvad de tænkte om Corona. Hvad var godt og hvad var dårligt? Det blev hurtigt til en
hel sang, ”Hvad er det der sker.” Sangen blev skrevet til alle børn i Danmark fra børnene i Bjergsted,
som syntes, at det var en mærkelig tid.
Med sangen blomstrede ideen op om at lave en musikvideo til. Som med fællessangene på engen
skulle hele byen have mulighed for at bidrage til denne lille sangidé. Med et opslag på byens
facebookgruppe kunne dem, som havde lyst til at være med, give sig til kende. Den opbakning og den
stemning, som det skaber at se denne video, er så sigende for, hvordan Bjergsted kom igennem
krisen. De bevarede smilene, de bevarede lysten til at være kreative sammen og ikke mindst, de
skabte noget sammen, hver for sig. Sangen er nu delt over 20.000 gange! Selv nabokommunen
Holbæks borgmester delte sangen på sin Facebook side. (Se link nederst)
Til påske delte byens beboerforening gækkebreve ud til alle børn i byen. Efterfølgende blev der hængt
godteposer hemmelige steder i børnenes haver. I byen bor en ældre generation, der har været i
risikogruppen og derfor har holdt sig hjemme. Dem har flere andre borgere i byen hjulpet med
indkøb, telefonsamtaler og besøg med egen kaffe udenfor vinduet – på behørig afstand - for en snak
om stort og småt. På den måde har vi hjulpet hinanden ud af ensomhed og isolation.
Nogle børn i byen fik også den skønne idé, at de folk, der bor alene i landsbyen, skulle ha en hilsen,
nu de ikke kunne få besøg af familien i påsken. Tre søstre fyldte 3 små påskeæg i poser, som de så
delte rundt til de respektive landsbyboere. Dette blev modtaget som en rørende gestus.
Selv om mange af de aktiviteter som den meget aktive beboerforening ellers arrangerer, fx den
månedlige fællesspisning, fredagens cafeer og maj måneds forårsmarked, ikke kunne lade sig gøre
pga. Corona, fandt foreningen nye måder at være sammen på. Forårsmarkedet blev således et
gademarked, hvor hvert hus kunne sætte en stand op udenfor. Selvfølgelig på en helt forsvarlig og
Corona-tilpasset måde.
Også byens sommerfest bliver i år noget anderledes. Årets højdepunkt, hvor der ellers er fest, musik
og fællesskab over to dage bliver i år til en mere rolig éndags-komsammen i en af byens haver, hvor
alle tager en picnickurv med og lokale musikere og andre kreative sjæle kommer og underholder.
Bjergsted fortjener også at blive kåret som årets landsby, da borgerne ikke gik i stå i alle de
spændende processer, som er i gang i byen. De blev gentænkt. Inden Coronakrisen var
arbejdsgrupper i Bjergsted i gang med en masse spændende initiativer. En mand i Bjergsted har valgt
at testamentere sit hus til byen, et demokratisk fællesskabshus. Dette tiltag er der blevet arbejdet på
over de sidste to år, og før krisen skulle arbejdsgruppen i gang med at lave to vigtige ansøgninger om
medfinansiering fra Realdanias ”Underværker” og Nordeafondens ”Her bor vi” pulje. Med krisen
fulgte nedlukningen og pludselig skulle gruppen tænke yderst kreativt. De brugte mange aftener på at
skrive, redigere, læse og evaluere på deres ansøgninger – sammen – men hver for sig over diverse
medier; udendørs ved havebordet etc. Arbejdsgruppen lavede en lille præsentationsfilm om projektet,

som også skulle gentænkes pga. krisen. Filmen skulle egentlig have belyst projektet indefra, vise den
fantastiske bygning og givet et billede af Lars´ tanker omkring at testamentere huset til byen. Men de
tænkte kreativt og fik lavet en film om projektet alligevel, sammen på afstand.
Som det seneste har en arbejdsgruppe tænkt ind i Corona og fremtiden. Måske skal vi leve med, at
Covid-19 er her i mange år i én eller anden udstrækning. Da fællesspisninger er en grundsten i
samværet, skal de kunne gennemføres under forskellige omstændigheder – også under Corona.
Gruppen beskrev, søgte og fik bevilget penge fra Kalundborg Kommune, til at bygge en udendørs
pizzaovn mm. så vi kan spise sammen – på afstand – også under Corona.
Noget af det som er unikt ved Bjergsted, er at der er så meget samarbejde på tværs af generationer,
stand og køn. Der er mennesker, som har boet i byen hele deres liv; folk hvis børn er voksne nu; der
er folk med skolebørn og folk med helt små børn. Voksne børn af landsbyen, vender nu tilbage til dér,
hvor de har været børn og unge, med deres kærester og 3. generation i barnevognen. Med sloganet ”It
takes a village to raise a child” eller ”Der skal en landsby til at opdrage et barn” emmer byen af, at
der løftes i flok.
Bjergsted fortjener at få prisen som årets landsby fordi landsbyen er kommet styrket igennem krisen.
Bjergsted er et eksempel på en by, hvor 2 plus 2 ofte bliver til 5, når man er sammen om det - også
selvom det ikke er muligt i den gamle form. Coronakrisen har skabt yderligere kreativitet og nye
initiativer i Bjergsted.
Baggrund:
Bjergsted er en by med ca. 170 beboere og meget atypisk for mange andre landsbysamfund, huser
denne lille landsby ca. 50 børn i alderen 0-18 år. Normalt for disse små byer er affolkning, men det
gør sig ikke gældende i Bjergsted. Det er en landsby, som bliver valgt til, når man skal flytte fra by til
land, det er en landsby der længe har været kendt for det kreative fællesskab, som dominerer i
dagligdagen. En dagligdag hvor man prioriterer tid til at stoppe op og snakke med hinanden over
hækken, på gåturen gennem byen eller i bakkerne, ved de månedlige fællesspisninger, som afholdes i
private hjem eller ved cafeaftener, hvor der ofte bliver spillet musik og sunget.
Bjergsted har sin egen musikskole, to naturbørnehaver og sin egen natur-dagpleje og Bregninge
Bjergsted Friskole ligger et stenkast fra landsbyen. Skolen blev for 9 år siden startet op af frivillige
kræfter, fra blandt andet Bjergsted, da kommunen valgte at nedlægge den kommunale folkeskole
efter års kamp mod lukning. Dengang gik skolen med sine 70 elever til 6. klasse. Friskolen er blevet
meget populær og rummer i dag omkring 150 elever og med venteliste til flere klassetrin. I dag kan
man starte i Naturbørnehaven Bregnen, der deler lokaler med skolen, og få sit afgangsbevis i 9.
klasse.
LINKS:
Bjergsted børns Coronavideo:
https://youtu.be/a_17BZ2CKmE
Præsentationsvideo for Huset Askman:
https://youtu.be/PZ8OYJ6QmxU
Tv 2 øst – indslag om Coronasangen fra Bjergsted:
https://www.tv2east.dk/coronavirus/hverdagen-set-fra-boernenes-perspektiv-coronasang-frabjergsted-hitter?fbclid=IwAR0MFxsroES-wXY2xxm0tySsiSvqvH78yViv4wIUOJkskj8IYTr4jRl6koU
Holbæks Borgmester om Coronasangen fra Bjergsted:
https://www.facebook.com/ChristinaKrzyrosiakHansen/videos/2538750259787599/?v=253875025
9787599&external_log_id=64cdea15-e22c-4a42-895816625265413a&q=christina%20krzyrosiak%20hansen

