Interview med Jens Christensen, afgående formand for Foreningen Skamstrup og Omegn.
D. 13.1.2022

Jens Christensen (80 år) Uddannet cand. agro (agronom) (1968) samt Master i
Landdistriktsudvikling og landskabsforvaltning (2017). Har arbejdet 11 år som ekspert og
udviklingskonsulent for FAO (fødevare- og landbrugs organisation under FN) i med bopæl i
Columbia og Peru. Ti år med bopæl i Nigeria som leder af henholdsvis Verdensbank og EU
integrerede udviklingsprojekter. I perioder på i alt 14 år, gennem eget firma arbejdet, som
konsulent for internationale organisationer, Danida samt private firmaer i mange lande i Asien,
Afrika og Latinamerika. Og sidst, men ikke mindst -juletræsproducent i Skamstrup.
Frivillig medarbejder i opbygning og genopbygning af Skamstrup Mølle 1996-2003. Aktiv i
Foreningen Skamstrup og Omegn (FSO). Næstformand i bestyrelsen FSO 2004-2011 og formand
2016-2022.
Ægtefælle: Lotte Kjær Christensen (78 år). Uddannet socialrådgiver (1968) og bachelor i historie
(1994). Har i perioder været med sin mand og børn i udlandet. Har bl.a. arbejdet med indvandrere
og flygtninge i Danmark.
Aktiv i Skamstrups landsbyfællesskab gennem mange år. Har blandt meget andet deltaget i
studiekreds om og forskning i landsbyens historie samt været initiativtager til og bærende kraft i
Skolestuen som landsbymuseum.
Parret har to voksne sønner og fem børnebørn.

Kaster man et blik fra vejen ind på Jens´ og Lottes have, kan man se det store velpassede højbed
med grøntsager. Er man heldig, kan man få et glimt af Jens, der drøner afsted på sin ATV for at
ordne noget. Hvis du ikke ser ham, kan han være i gang med
at kløve brænde eller inde i værkstedet og snitte træskåle.
Måske sidder han på førstesalen i sin kontorstol og taler i
telefon med en dame fra kommunen, der igen, igen bliver
rykket for en byggetilladelse til at realisere projekt
”Skamstrup Landsbyfællesskab.”
”Jeg er bare en gammel bonde”, siger Jens, mens han går
forsigtigt ned ad trappen. Ja, men han er også så meget
andet. I 2022 går Jens af som formand for foreningen
Skamstrup og Omegn (FSO). Det er anledningen til, at jeg
beder ham fortælle lidt om sit liv og specielt sit virke i
foreningen.
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Én gang bonde – altid bonde
Jens er født på en gård i Svinninge, hvor han og hans fire søskende fra helt små var med i det
daglige arbejde. Som seksårig satte hans far ham op på en traktor og sagde ”kør”. Interessen for
landbrug har han med sig hjemmefra.
Der skulle da også være lidt jord til, da Jens og Lotte søgte efter en mindre gård eller et landsted.
De var udsendte i Sydamerika og ledte efter en fast base i Danmark. At det blev Skamstrupvej 34
er lidt tilfældigt. Men det var relativt tæt på København, og dermed centralt i forhold til
rejseaktivitet. De kunne lide stedet. Først blev ejendommen lejet ud, senere boede Lotte der fast
med drengene. Mellem to jobs i udlandet satte Jens hele huset i stand. Fra 1997 blev Jens
fastboende skamstrupper dog stadig med deltids konsulentvirksomhed i udlandet indtil 2005.
Forsamlingshuset blev reddet og fællesskabet
styrket
En fortælling om Jens og hans bestyrelsesarbejde
starter med tilblivelsen af FSO. Det er en fortælling
om, hvordan han sammen med andre knoklede for
at redde forsamlingshuset som udgangspunkt for
sammenhold og foreningsliv.
I 2004 var forsamlingshuset, Heimdal, i Skamstrup
nedslidt. Det havde været samlingssted for borgere i
Skamstrup og Omegn siden 1890, men der var stort
set ikke nogen aktivitet mere. På et borgermøde
skulle lokale beboere tage stilling til ophør eller
overlevelse. Jens hørte til dem, der gik ind for overlevelse – under nye og nutidige forhold. Men
først skulle der dannes en forening. Jens blev næstformand for bestyrelsen med ansvar for
planlægning, finansiering og renovering.
Det lykkedes omsider at få indsamlet et tilstrækkeligt beløb blandt borgerne samt tilsagn om flere
tusinde timers frivillig arbejdskraft. Herefter gik det stærkt med bidrag fra daværende Tornved
kommune, salg af jordstykke, optagelse af lån samt løbende ansøgninger og bevilling af
fondsmidler. Mange professionelle og selvlærte håndværkere gjorde et kæmpe frivilligt arbejde
med at renovere. Indvielsen af det renoverede forsamlingshus fandt sted i januar 2006. Det var en
stor dag for Skamstrup og alle medvirkende.
Forsamlingshuset stod færdigt og mange åndede lettet op. Men ikke Jens. ”Det er nu det
begynder! ”erklærede han. Og folk var klar. Huset gav snart genlyd af sang, musik, dans, dilettant,
debat og meget mere.
I 2007-08 blev der bygget en tilbygning, der gjorde forsamlingshuset mere egnet til arrangementer
af forskellig art og dermed også mere attraktivt at leje. 1I. I skrivende stund fortsætter en fast
gruppe af hovedsagelig pensionister, ”Heimdalerne”, med den løbende vedligeholdelse. Udlejning
af lokaler og Loppestalden udgør i dag en fast del af FSO´s økonomi.
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Nærmere redegørelse for oprettelse af FSO samt finansiering, renovering og aktiviteter i forsamlingshuset se hæftet
”Foreningen Skamstrup og Omegn i tekst og billeder. Perioden 2004 – 2009. Findes i landsbymuseet Skolestuen.
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Foreningens flotte årsplaner og flyers hang rundt omkring på folks køleskabe. I dag kan du bare
åbne din mailboks og læse om aktiviteterne eller tjekke Facebookgruppen, Skamstrup og Omegns
Nyt.2
Foreningens aktiviteter rækker ud over forsamlingshuset
Foreningens (FSO´s) motto: ”Oplysning, fremskridt og fællesskab.”
Foreningens formål:
”Styrke sammenholdet af alle samfundslag i Skamstrup og Omegn gennem kulturelle og sociale
aktiviteter med udgangspunkt i et velfungerende forsamlingshus og foreningsliv.”
For Jens er disse flotte ord ikke bare ord, men værdier, der er centrale i foreningsarbejdet.
Det er karakteristisk for den nye forening, at den ikke udelukkende er en forening med aktiviteter i
og for forsamlingshuset, men også en forening med fokus på alle andre aktiviteter til fremme for
Skamstrup og Omegns kulturelle og sociale liv.
I de senere år, og med Jens som formand, er dette perspektiv blevet mere centralt. Det ses for
eksempel ved afholdelse af valgmøder, årelang kamp for cykelsti, medvirken til planer om
trafiksikkerhed, fibernet m.v. Alt sammen har det overordnede formål at fremme en
landdistriktsudvikling, der tilgodeser beboernes behov for fysiske, kulturelle og erhvervsmæssige
levevilkår.
I projektet ”Skamstrup Landsbyfællesskab” forsøger man at tilpasse værdier fra landbosamfundet
til nutidens krav. I dag har mange landsbybeboere arbejde udenfor området og har brug for
rekreation og samvær med familie og naboer, hvor de bor. Vi kommer til at se forskønnelse af
byrummet med beplantning, legeplads, boldbane, petanque bane og stisystemer mellem møllen
og forsamlingshuset mm.3
Projektets finansiering er for nylig faldet på plads med støtte fra Holbæk Kommune og
fondsmidler. Snart kan projektet realiseres.
Mange aktiviteter er blevet aflyst og udsat under de sidste to års corona pandemi. Men nu ses det,
at formanden, bestyrelsen og projektleder Casper Larsen har været aktive.
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Se FSO´s arkiv på hjemmesiden skamstrup-fso.dk
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Se FSO Nyhedsbrev Januar 2022 med link til projektbeskrivelsen for Projektet ”Skamstrup Landsbyfællesskab” bilag
punkt 8.
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Utrætteligt engageret, nytænkende og uddelegerende
I 2016 kom Jens ind i bestyrelsen igen efter nogle års
pause.
Med sin energi lader han sig aldrig slå ud af dårligt
fremmøde en enkelt gang eller to. Men Jens forstår ikke,
hvorfor der ikke er flere af områdets beboere der
værdsætter og bakker op om foreningen gennem et aktivt
medlemskab. ”Hvad skal der til?” spørger han gang på
gang.
”Vi burde lave en undersøgelse for at få svaret!” siger han
med sit insisterende blik.” Lokalbefolkningen har ændret sig. Der er flere pendlere og flere familier
med børn.
Vi må gøre det mere attraktivt at bo i Skamstrup, lave noget for unge og for børnefamilier, arbejde
for bedre muligheder for at drive erhverv lokalt. Alle slags erhverv…”
For Jens er det afgørende, at både foreningens program og udviklingen af lokalområdet sker i
overensstemmelse med beboernes ønsker og interesser. Beboerne skal selv have og tage
medejerskab. Ellers holder engagementet ikke, fastslår han.
Som følge heraf lægger Jens vægt på, at bestyrelsen uddelegerer ansvar og opgaver mest muligt.
Men det er også for at undgå, at en lille gruppe personer skal blive overbebyrdede og køre træt.
Flere kan klare mere og få mere til at ske.
Er der ikke nogen, der melder sig til en opgave, finder Jens nogen. Han gør meget ud af at lære folk
at kende og trækker på sit kendskab til hvem, der bor hvor, og hvad de interesserer sig for. Han er
ikke bange for at ringe eller komme ”forbi”.
Når noget er besluttet i bestyrelsen holder Jens øje med det. Og han tilbyder gerne sin assistance
med stort og småt. Selv siger han, at han aldrig har været ude for, at folk er totalt afvisende for at
give en hånd med. Det er ikke sikkert, at de vil stå for et arrangement, men de vil som regel gerne
lave et eller andet.
”Alle kan bidrage med noget”, siger Jens: reparere eller gøre rent, levere et læs møg, bage en
kage, indgå i bestyrelsen eller en arbejdsgruppe, stå i bar, sørge for underholdning eller et møde…
Det hele er vigtigt for helheden. Før man har set sig om, er Jens selv i gang med at netværke med
særligt interesserede beboere, fagfolk og måske stikke følere ud til politikere og fonde.
”Vi må tænke nyt, vi må ha´ de unge på banen,” fastslår Jens. Noget af det han lægger vægt på fra
sin periode i bestyrelsen er, at bestyrelsesmedlemmerne er blevet yngre. Det er, som han siger,
afgørende for FSO´s fortsatte fornyelse af aktiviteter og eksistens. Nogle fra den yngre generation
har fx påtaget sig at stå for årsprogrammet, mens andre har arrangeret fællesspisning, hvor både
børn og voksne har været med. Ligeledes er fredagscaféen et nyt initiativ til et uformelt
samlingssted for deltagere i alle aldre – og national baggrund. Det er vigtigt, at bestyrelsens
sammensætning afspejler beboernes sammensætning, så alle føler sig repræsenteret.
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Visioner
Har Jens visioner for Skamstrup og Omegns fremtid? Ja, selvfølgelig. Han fortæller kort om
”Projekt ud i Naturen” med nøgleordene, ”oplevelse, læring og motion”. Konkret er der tanker om
at etablere vandre- og ridestier, kanosejlads, naturlejrplads træhytte og beplantning.
Jens understreger, at projektet foreløbig er inde i en uformel startfase. 4
Ideerne til nævnte projekt er vokset frem i forlængelse af et borgermøde om natur- og
kulturlandskabet i Skamstrup i 2018. Her var der oplæg fra en landskabsarkitekt fra Holbæk
kommune.
Siden har en gruppe lokale jordejere, landmænd og ridefolk mødtes for at drøfte muligheder for
fremtidigt erhverv herunder landskabsudvikling og turisme. De har løbene haft kontakt med
fagfolk fra Holbæk kommune og RUC. Lars Arleth er projektleder for arbejdsgruppen.
Idé på idé på idé
Jens får hele tiden idéer. De kommer bare. Sådan har det altid været, og sådan er det stadig. Det
er da også det, han har levet af hele sit liv, og noget Skamstrup og omegn har nydt godt af. Nogen
vil måske mene, at det ind i mellem kan være lidt svært at følge med. Men der sker altid noget
omkring Jens. Det er helt sikkert.
Der var stor fest med grill, international buffet, tennisbane, fadølsanlæg, musik og dans, da familie
og venner i alle aldre fejrede Jens´ 80års fødselsdag i sommer.
Som en ide på falderebet her i 2022 ser Jens og Lotte gerne at deres jord (7,3 hektar) bliver
omdannet til skovlandbrug med permakultur som eksempel på en bæredygtig
landbrugsproduktion.
En bridgemakker sagde: ”hvis du vil blive gammel, Jens, skal du begynde at leve som en gammel!”
Men det er han ikke meget for. ”Jeg går aldrig på pension”, siger han med et skævt smil. Jens vil
uden tvivl blive ved med at få ideer, udvikle og arbejde lige til det sidste. Heldigvis!
På egne og mange andre skamtruppere og omegns vegne vil jeg slutte med at sige held og lykke
med ideerne fremover og
tak for indsatsen, Jens!
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SFO Nyhedsbrev. Januar 2022. Bilag pkt 8.
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