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Fællesskaber 
gør en forskel

M
ed urbaniseringen, som i 
stadig højere grad kendeteg-
ner Danmark, flytter dan-

skerne fra landet til byen. Vi står derfor 
med en række landsbyer, der tømmes 
for aktivitet: skoler lukker, arbejdsplad-
ser flytter, købmanden drejer nøglen 
om, og foreningerne mister medlem-
mer. I DGI Lokaludvikling arbejder vi 
med at understøtte samarbejder på 
tværs for at imødekomme disse udfor-
dringer. Både internt i de enkelte 
landsbyer, men også landsbyerne imel-
lem. Og i den forbindelse spiller 
idrætsforeningerne og kirken en vigtig 
rolle.   

Landsbyklynger
I samarbejde med Realdania og Lokale- 
og Anlægsfonden arbejder vi med pro-
jektet Landsbyklynger. Landsbyklynger 
er en model for landsbyudvikling, som 
understøtter samarbejder på tværs af 
landsbyer og herigennem understøtter 
det gode liv på landet. I en landsby-
klynge finder flere landsbyer sammen
i et nyt fællesskab og samarbejder om 
fælles strategiske mål. Det sker i en 
netværksstruktur, hvor landsbyerne 
benytter hinandens styrker til at udvik-
le både den enkelte landsby og hele 
klyngen. Landsbyklyngerne bygger 
derfor på en tanke om, at de enkelte 
landsbyer er stærkere, når de står sam-
men med andre.

Sammen er vi stærke
Vi ved, at man er fælles om at få tinge-
ne til at ske på landet – det har man 

I DGI Lokaludvikling arbejder vi med at facilitere samarbejde på tværs af landsbyens 
aktører. Vi tror nemlig på, at man står stærkere, når man står sammen. Derfor mener 
vi, at kirken og idrætsforeningerne kan give noget særligt til hinanden.

altid været. Når vi arbejder med lands-
byklynger er udgangspunktet at etable-
re nye stærke fællesskaber på tværs af 
landsbyer. Den foreløbige evaluering af 
projektet viser, at landsbyer faktisk står 
stærkere, når de står sammen. Når vi 
arbejder med fællesskaber involverer vi 
derfor alle aktører i landsbyklyngens 
geografi. Det er f.eks. lokalråd, for-
eninger, erhvervslivet, skoler, instituti-
oner og naturligvis også kirker. 

I DGI tror vi på, at ambitiøse fælles-
skaber gør en forskel. Når vi arbejder 
med idrætsforeningerne er det, fordi 
vi mener, at de gør en forskel både for 
den enkelte og for samfundet, og det 
samme gælder for vores arbejde med 
kirken.  

To forskellige kulturer med 
fælles mål
Mens skolen lukker, og købmanden 
drejer nøglen om, oplever mange 
landsbyer, at kun kirken og idrætsfor-
eningen står tilbage. De to kan virke 
meget forskellige, men samtidigt har 
de flere ting til fælles. Kirken og for-
eningslivet har overordnet to forskelli-
ge mål. Kirken skal forkynde det krist-
ne budskab, og DGI’s folkeoplysende 
foreninger skal danne befolkningen til 
at være fysiske aktive i fællesskaber. 
Men bag det gemmer der sig en mål-
sætning, som begge aktører deler. Både 
kirken og DGI er folkeligt set kultur-
bærende og ønsker begge at skabe 
rammerne for et inkluderende fælles-
skab. 

Både hallen, fodboldbanerne og 

kirken er synlige i landsbyerne som et 
fysisk rum og fællesskab. Begge institu-
tioner er vigtige ressourcer, og derfor 
både kan og bør begge også være med 
til at løfte lokalområdet. 

Når kirken bliver en del af 
processen
På Mols har landsbyklyngen ”Mols i 
Udvikling” arbejdet med at inkludere 
både idrætsforeningerne og kirkens 
menighedsråd i udviklingen af områ-
det. Her har menighedsrådene etableret 
en arbejdsgruppe under projektet, og 
de er dermed en integreret del af det 
på lige fod med det øvrige kultur- og 
fritidsliv i området. 

Arbejdsgruppen samarbejder med 
de øvrige foreninger og institutioner, 
og er med til at støtte udviklingen af et 
nyt knudepunkt, som skal rumme bl.a. 
en daginstitution, idrætsfaciliteter til 
foreningsidræt, café samt kontorplad-
ser til områdets præster.

Grith Mortensen, næstformand i 
Tved menighedsråd og formand for 
landsbyklyngen Mols i Udvikling for-
tæller: ”For kirken handler det om, at vi 
fortsat vil være en del af livet, hvor det 
leves – ikke kun i kirken om søndagen, 
men i den hverdag vi holder allermest 
af. Kun på den måde kan kirken fasthol-
de sin relevans og fortsat være en del af 
dagligdagen og fællesskabet.”   

Læs mere på 
www.landsbyklynger.dk        


