Fly Eventyrhave
– et fælles ståsted, åndehul og uderum …
Event = træf, kulturelt arrangement
Yr = vrimmel, mylder
Eventyr = fantasifuld, forunderlig fortælling
Have = afgrænset område med græs, blomster og træer

Om Fly
Fly er en levende landsby med knap 300 indbyggere beliggende i det gamle Vestfjends i det yderste
af Viborg Kommune, hvor den lokale stolthed, Jeppe Åkjær, også voksede op. Fællesskabet har
altid været stort, stærkt og mangfoldigt i Fly, hvilket det rige foreningsliv rigtig ﬁnt afspejler. Af
foreninger kan nævnes: Fly Aktive Kvinder, Fly Borgerforening, Fly Forsamlingshus, Fly Kirke,
Fly Sangforening, Fly Senior Klub, Krolfklubben Fokus, Høstfestkomitéen, Vestfjends Vinlaug,
Cirkus Højdeskræk, m.ﬂ.
Sportspladsen
Det er netop også ud af disse fællesskaber, der –
over den sidste årrække – nu er opstået nye ideer,
som vi drømmer om kunne se blomstre op ved siden
af og omkring den løvetand-spirrende sportplads,
hvor det gamle pølse-skur og byens lille ﬁne
legeplads også ligger (op af), som gennem årtier har
været samlingspunkter for føromtalte fællesskaber.
Vi ser Fly Eventyrhave for os!
Lige ved siden af sportspladsen, hvor Krolfklubben
Fokus, byens fodbold-helte og Fly Byfest har
hjemme, ligger et kommunalt-ejet område på cirka
5.000 m2. Der skal Fly Eventyrhave være.
Foto-tekst: Til venstre ses de 5.000 m2, der kunne blive til Fly
Eventyr-have og til og til højre Fly Sportsplads.

De 5.000 m2 og den nuværende anvendelse
I nord-delen af området ligger en tilvokset BMXbane med byens “Sankt Hans”-plads som nabo. Området anvendes primært af hundeluftere,
hestepiger og vandringsmænd, men i løbet af året “opbygger” Fly i fællesskab også et “Sankt
Hans”-bål af det overskydende bio-affald fra landsbyens haver. Det hele ender naturligvis rasende
hyggeligt med alsang, båltale og ristede pølser.
I syd-enden af de 5.000 m2 har Vestfjends Vinlaug huseret igennem en årrække, hvilket har været
til stor inspiration for nye ideer, der har spiret på kryds og tværs af interesse-grupper igennem de
seneste par år.
Arbejdsgruppen bag projektet, Fly Eventyrhave, vil i understående formidle disse ideer og – ikke
mindst – opstille de(t) simple meningsfyldte formål for dette område (projekt), som vi ønsker at
“pimpe” i fællesskabets navn.

Formål:
Fly Eventyrhave – et fælles ståsted, åndehul og uderum
Formålet med de 5.000 m2 alias Fly Eventyrhave er, at skabe et fælles – og ikke mindst naturcharmerende – uderum for hundeluftere, gennemrejsende, heste-elskere, MTB-ryttere, “Ramasjang
Rally”-drømmere, vin-entusiaster, bål-hyggere, kunst-interesserede/skabere, fuglekiggere, “Sankt
Hans”-talere + trailer-folket med bio-affald til bålet, alsangere, frugtplukkere, krolf-lystne, fodboldhjerter, byfest-deltagere, traktor-trækkere og meget mere, hvor åndeligheden ligeledes kan inviteres
ind. Kort sagt: Vi vil natur-aktiviteter, der vil det sunde fællesskab på tværs af interesser,
aldersgrupper og aktivitetsgrad.
Planen/ideerne:
Fly Eventyrhave – et fælles ståsted, åndehul og uderum
Eksisterende aktører med kontaktpersoner
– Fly Borgerforening:
Kristian Arentz
– Vestfjends Vinlaug:
Kurt N. Jensen
– Krolfklubben Fokus:
Bjarne Andersen
Nye ideer og aktører med kontaktpersoner
PUMPTRACK-BANE
Tema: MOTION og TRIVSEL
Ide: Pump-track-bane
Team-leder og kontaktperson: Fly Mountainbike Team v. Mads Aabenhus + 10 aktivister
Aktiviteter: Man vil genoplive idrætsforeningen, som vil skabe pump-track-aktiviteter for alle aldre
Drift: Idrætsforeningen vil blive ansvarlig for drift og vedligeholdelse af pump-track-banen
Pump-track-banen skal kunne bruges af alle typer cykler og passe til alle aldersgrupper og niveauer
og understøtte samværet mellem voksne og børn, som kan lege og udfordre hinanden på lige vilkår.
Der pålægges et top-lag af granit stenmel, så den er bestandig og kræver minimal vedligehold. Det
er dog yderligere tænkt, at diverse andre naturmaterialer som træ og sten skal indgå. Banen er tænkt
som en del af et større system, der omfavner både Fly Eventyrhave og sportspladsen og som gør
brug af den natur, som omkranser arealerne. Dertil skal dele af sporet reserveres til ”Byg dit eget
spor”, hvor formålet er at understøtte brugernes ejerskab og kreativitet.
Endvidere har pump-track-banen til formål at skabe nogle nye cykelattraktioner, som vil tiltrække
cykelentusiaster fra andre steder i området. Det er nemlig sådan, at Fly dagligt får “besøg” af godt
100 gennemfarende cykelentusiaster fra nær og fjern. Og vi vil så gerne at de bliver lidt længere,
hvorfor dette pump-track-projekt også bliver yderligere interessent. Det åbner op omkring os!
Dette pump-track-projekt vil naturligvis skabe sammenhold i lokalsamfundet, da det et et outdoortilbud af høj klasse, som kan bruges af ﬂere forskellige brugere.
Budget-estimat:
Vi trækker erfaring fra:
Samarbejdspartnere:

100.000
Sir Lyngbjerg MTB- og Sporbyggerlaug, DGI samt lokale …
Fly Mountainbike Team v. Mads Aabenhus

ALSANGPLADSEN
Tema: KULTUR
Ide: Bålplads, alsangplads og talerstol
Team-leder og kontaktperson: Fly Borgerforening v. Kristian Arentz + 100 aktivister
Aktiviteter: Sankt Hans + Alsang-arrangementer i sommereren + Det store Ståhejgilde …
Drift: Fly Borgerforening står for alt græs, “oprydning” og vedligeholdelse af træ på pladsen

Fly har en stærkt forankret tradition for at afholde Sankt Hans med dertilhørende talere. Hele byen
samles, når bålet tændes og duften af grillpølser ﬂyder fra Taroks sten-skulptur ved travbanen i nord
over Karup Å i vest til Dåsbjerg Bakke i syd og Skidenvad i øst.
Alsang-arrangementer i sommereren + Det store Ståhejgilde
I Fly er der to kor: (1) Fly Sangforenning og (2) Fly Kvindekor. Stemmer fra disse kor har ytret
ønske om at kunne lave alsang-arrangementer i det fri, hvilket denne plads passende kunne danne
rammen om.
Endvidere arbejder det lokale kultursted, Flyfabrikken, på at kunne afholde Det store Ståhejgilde en
gang årligt. Det store Ståhejgilde er et børnemøde i folkehøjde, der står på skuldrene af Jeppe
Åkjærs visioner om demokratisk dannelse og aktivt medborgerskab. Mellem 300 og 500 mennesker
mødes årligt i pinsen. Denne bålplads, alsangplads og talerstol vil danne en fornem ramme for dette
arrangement.
Budget-estimat:
Vi trækker erfaring fra:
Samarbejdspartnere:

100.000 (inkl. instr. til fællessang, som vedligeholdes af Flyfabrikken)
Allsang på Skansen
Fly Borgerforening v. Kristian Arentz

FLY FÆLLES FRUGTHAVE
Tema: NATUR og FRILUFTSLIV
Ide: Frugthave, terrasse, bålsted og hestefold
Team-leder og kontaktperson: Frugt-sjakket & Thomas Basse + 35 aktivister
Aktiviteter: Et månedligt træf + de løse venskabelige sammenkomster + gæsternes komme
Drift: Frugt-sjakket & Thomas Basse arrangerer arbejdsdage + vedligeholder havetraktor
Fly Fælles Frugthave skal fungere som et fælles spisekammer, men det skal også blive samlingssted
for Flys borgere. Her bliver det er muligt at mødes og knytte venskaber og – forhåbentligt – ﬁnde et
fredeligt øjeblik i en hektisk hverdag.
Træer plantet i spiral-agtige formationer (antal træer: 110)
– Stimulerer børns fantasi
– skaber et hyggeligt rum til terrassen midt i frugthaven
– etablerer organiske former, som har beroligende virkning på menneskehjernen (Martin Skov, hjerneforsker
i neuroæstetik)
Terrasse-træfpunkt/scene med bord/bænke-sæt
– Hyggelig og afskærmet beliggenhed
– Mulighed for at mødes med sine medborgere, eller bare selv nyde aftensmaden eller en kaffekurv
Shelterplads med bålsted og hestefold
– Mulighed for at overnatte i det fri (for både gennemrejsende cyklister, lokale og heste-piger m.ﬂ.)

Budget-estimat:
Vi trækker erfaring fra:
Samarbejdspartnere:

150.000 (inkl. havetraktor m. udhus)
Spøttrup-cirklen
Frugt-sjakket & Thomas Basse

KULTUR- OG FUGLETÅRNET
Tema: KULTUR, NATUR og TRIVSEL
Ide: Udstillingssted under åben himmel
Team-leder og kontaktperson: Rasmus Johansen fra Flyfabrikken v. Kulturpiloterne + 10 aktivister
Aktiviteter: Årligt gæste-projekt m. kunstner (v. Fly Byfest) evt. i samarbejde med Lahema Fliser
Drift: Rasmus Johansen fra Flyfabrikken vil “drive”, vedligeholde og videreudvikle dette tiltag

I 2017 stødte nogle kulturinteresserede fra Fly deres hoveder sammen, hvilket endte med at Fly blev
en del af Europæisk Kulturhovedstad. Fly ﬁk således besøg af 3 kunstnere, som i samarbejde med
byens borgere skulle kreere kunstværker til byrummet, hvor disse stadig er placeret.
Dette koncept vil vi – en gang årligt – gentage under Fly Byfest. Dog i mindre format og gerne i
samarbejde med Lahema Fliser, der er et lokalt ﬁrma, som vil være et sand mekka for kunstnere, der
udarbejder skulpturer i beton o.l. Kulturpiloterne, som gruppen kalder sig, vil altså således stikke
hovederne frem i ny og næ med intentionen om at gøre Fly Eventyrhave til et intimt udstillingssted
under åben himmel. Et udstillingssted, der også vil være åben for offentligheden.
Kultur -og fugletårnet vil således blive et udkigstårn, hvor der kan spejdes efter alt fra urfugle til
vinmarker og skulpturer i Fly Eventyrhave. Skoleklasser fra nær og fjern vil – på sigt og ved foden
af Kultur -og fugletårnet – kunne komme der og få historien om Jeppe Åkjær, måske kreere et
kunstværk eller en fortælling og endda få en tur på pump-track-banen i tværfaglighenes navn.
Budget-estimat:
Vi trækker erfaring fra:
Samarbejdspartnere:
Tidsplan
•
Detailplan:
•
Fondssøgning:
•
Rydning og klargøring:
•
Opbygning m.m. :

250.000
Skovsnogen
Rasmus Johansen fra Flyfabrikken v. Kulturpiloterne

Juni, juli og august 2020
August 2020
Forår 2021
Forår 2021

Lokal aktionsgruppe – bekræftet deltagelse
Fly Borgerforening:
•
Fly Mountainbike Team
•
Frugt-sjakket
•
Kulturpiloterne
•
Vestfjends Vinlaug
•
Krolfklubben Fokus
•
Flyfabrikken, Cirkus Højdeskræk og Fly Kvindekor
Lokal aktionsgruppe – tilstødende deltagelse
•
Fly Kirke
•
Fly Sangforening
•
Fly Senior Klub
•
Høstfestkomitéen
•
Fly Forsamlingshus
Budget
PUMP-TRACK-BANEN v. FLY MOUNTAINBIKE TEAM
ALSANGPLADSEN v. FLY BORGERFORENING
FLY FÆLLES FRUGTHAVE v. FRUGT-SJAKKET
KULTUR- OG FUGLETÅRNET v. KULTURPILOTERNE
SAMLET:

100.000
100.000
150.000
250.000
600.000

Finansieringsplan
Nordea-fonden:
Viborg Kommune:
SAMLET:

550.000
50.000
600.000

