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1. Indledning

Hvorfor landsbyklynge samarbejde?
I Danmark er befolkningstallet stigende. Fra 
2004-2014 har Danmark haft en befolknings-
vækst på 4,3 %. Denne udvikling er imidlertid 
ujævnt fordelt, og gælder ikke en række af land-
distrikterne. Mens Sjælland og Østjylland har 
haft en vækst på 6-7 %, har særligt det vestlige 
Sjælland, vestlige Jylland, det sydlige Danmark 
samt ø-Kommunerne oplevet befolkningsned-
gang1.

Der er flere årsager til denne udvikling. Ændrede 
produktionsformer i landbruget har siden
1950erne kostet arbejdspladser og sat skub i
Urbaniseringen2. Mange landdistrikter har fortsat 
befolkningsnedgang og de ændrede samfunds-
mæssige strukturer kræver tilpasning af den 
kommunale service, og har også betydning for 
foreningslivet i landdistrikterne. Foreningerne 
bliver i stigende grad pressede på økonomi, faci-
liteter, ledere, frivillige og medlemmer. 

Parallelt med denne udvikling, sker der en række 
interne forskydninger i befolkningssammen-
sætningen. Gennemsnitsalderen i Danmark er 
stigende, og i perioden 2004-2014 har fødselstal-
let på landsplan været faldende med 1,4 %. Den 
landsdækkende udvikling er tydeligst i yderom-
råderne3.

Som følge heraf har mange landsbyer i yderom-
råderne svært ved at fastholde deres eksistens 
som selvstændige, bæredygtige landsbyer, 
hvilket medfører et øget pres på tilpasning af den 
kommunale service.

Som en del af den kommunale landdistriktsstra-
tegi, arbejdes der derfor i mange kommuner med 
i højere grad at udnytte ressourcer og sammen-
tænke funktioner på tværs af landsbyer. Dette 
kræver, at man søger dialog med borgerne om 
udviklingsmuligheder, behov og løsninger.

Projekt Landsbyklynger
Projektet Landsbyklynger er organiseret i en 
overordnet styregruppe. I styregruppen er Re-
aldania og DGI repræsenteret.

Projekt Landsbyklynger består af to elementer.
For det første en forundersøgelse, der afdækker 
allerede eksisterende landsbyklynger og mulig-
heder og barrierer i arbejdet med landsbyklyn-
ger.
For det andet fem pilotprojekter, der har det 
fælles formål at undersøge, om etableringen 
af landsbyklynger er en bæredygtig strategi til 
udvikling af landdistrikter.

I 2015 blev forundersøgelsen ”Landsbyklynger 
som Udviklingsstrategi, Muligheder og Barriere-
riv” offentliggjort4. Det skete forud for, at de fem 
pilotprojekter skulle begynde.

De fem pilotprojekter udgør fem landsbyklynger. 
Hver landsbyklynge består af et antal landsbyer, 
der indleder samarbejde på tværs mellem lands-
byerne og danner et nyt fællesskab. De fem 
landsbyklynger er fordelt i hele landet og har 
hjemsted i henholdsvis Syddjurs, Faaborg-Midt-
fyn, Ringkøbing-Skjern, Vordingborg og Hjørring 
Kommune.

Denne rapport handler om Landet på Midtfyn, 
der er det tredje af de fem pilotprojekter. Lan-
det på Midtfyn er etableret i samarbejde med 
Faaborg-Midtfyn Kommune.

I 2015 indgik Realdania og DGI et samarbejde omkring projekt Landsbyklynger. 
Udgangspunktet for projekt Landsbyklynger er en overordnet hypotese om, at 
landsbyer står stærkere, når de står sammen. At landsbyer, der ligger i nærheden 
af hinanden, skal samarbejde om - og også prioritere mellem - forskellige faciliteter 
og tilbud. Derigennem kan landsbyerne styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, 
samtidig med at den kommunale service og drift optimeres. 
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Hvad er en landsbyklynge?
I de fem pilot landsbyklynger arbejdes der ud fra 
den viden, der allerede er kortlagt i forundersø-
gelsen.
Det betyder bl.a., at der bliver brugt flere af de 
samme analytiske parametre og definitioner. 
Bl.a. definitionen af en landsbyklynge, som i 
forundersøgelsen lyder som følgende:

”Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinan-
den, der har en form for fælles stedsidentitet og 
socialt fællesskab, og som samarbejder på flere 
områder, i en netværksstruktur, der ikke udeluk-
kende er en del af den kommunale organisation, 
hvor de benytter hinandens styrker og udfordrin-
ger, samt borgernes evner, viden og erfaring, til at 
udvikle den individuelle landsby og hele klyngen 
udover dens egne potentialer”5.

Målet med rapporten
Målet med nærværende rapport er at give styre-
gruppen for Landet på Midtfyn et faktuelt grund-
lag for prioriteringer og beslutninger om indsats-
områder, der fremadrettet skal arbejdes med.
Således skal rapporten bruges som afsæt for en 
udviklingsplan for Landet på Midtfyn.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er sty-
regruppen for Landet på Midtfyn og de aktive 
arbejdsgrupper i Landet på Midtfyn. Heri med-
regnes også Faaborg-Midtfyn kommune, der har 
plads i styregruppen.

De sekundære målgrupper er Realdania og DGI, 
der er medfinansierende i projektet samt andre 
interessenter, herunder kommuner og distrikts-
råd, der er optaget af landdistriktsudvikling og 
landsbyklyngesamarbejde ud fra en borgerdre-
vet tilgang.

Metodisk tilgang
Den overordnede metodiske tilgang til arbejdet 
med landsbyklynger er at arbejde borgerinddra-
gende.
Tilgangen er, at det er borgerne, der har den 
nødvendige ”know how” og viden, der er brug 
for, for at kunne initiere de udviklingsprocesser 
og justeringer, der lokalt er brug for.
Med kommunen som aktiv medspiller i styre-
gruppen sikrer DGI som procesfacilitator, at 
der kommer resonans i de borgerinddragende 
initiativer og processer, der sættes i gang og i de 
beslutninger og mål, der formuleres. Det er vig-
tigt i arbejdet med landsbyklynger, at ejerskabet 
til forandringer forbliver på lokale hænder.

Læsevejledning
I det følgende bliver rapportens opbygning og 
kapitler præsenteret.

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
en spørgeskemaundersøgelse, der er foretaget 
blandt borgerne bosiddende i landsbyklyngen 
Landet på Midtfyn.

Kapitel 3 giver læseren baggrundsviden og 
forståelse for udgangspunktet for etableringen af 
en landsbyklynge på Midtfyn. Kapitlet giver også 
en geografisk beskrivelse af landsbyklyngen 
med de landsbyer og bebyggelser, der indgår i 
geografien. Endelig beskrives organiseringen i 
styregruppen for landsbyklyngen.

Kapitel 4 stiller skarpt på en række analytiske 
temaer, der er relevante for landdistriktsudvikling 
og etablering af landsbyklynger.
Kapitlet fungerer som et analytisk kapitel, der 
tager læseren med på opdagelse i landsbyklyn-
gens interne strukturer. Med afsæt i en række 
faktuelle data om landsbyklyngens demografi og 
sammensætning belyser kapitlet også, hvordan 
civilsamfundet er organiseret, hvorfor mødeste-
der er væsentlige at fokusere på i lokaludvikling, 
og hvordan kommunikation og samarbejde med 
kommunen spiller en rolle. De analytiske temaer 
i dette kapitel er inspireret af de analytiske para-
metre, der er anvendt i forundersøgelsen6. 

I kapitel 5 bliver resultaterne af spørgeskemaun-
dersøgelsen præsenteret og gennemgået. Her 
vil det blive tydeligt, at spørgerammen for un-
dersøgelsen er udformet, så den understøtter de 
analytiske temaer, der er introduceret i kapitel 4.

Kapitel 6 bidrager med kvalitativ viden om 
udvalgte mødesteder, der i spørgeskemaunder-
søgelsen er vurderet betydningsfulde af borger-
ne. De udvalgte aktører er repræsentanter fra 
idrætsfaciliteterne i hallerne i Kværndrup, Gislev 
og Ryslinge samt forsamlingshusene i de tre 
byer.

Kapitel 7 slutter af med at sætte rapporten i 
forhold til de næste skridt for landsbyklyngen 
Landet på Midtfyn.
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Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er 
at indsamle borgernes viden om lokale forhold. 
Forhold, der har betydning for borgernes liv og 
udviklingsmulighederne for landsbyklyngen som 
helhed.

Spørgsmålene i spørgeskemaundersøgelsen er 
bygget op ud fra en række parametre, der er 
bevist betydningsfulde i arbejde med udvikling af 
landsbyklynger.

Hovedresultater fra
Spørgeskemaundersøgelsen

Tilfredshed og tilknytning
Samlet set er 86 % af de adspurgte helt eller 
delvist tilfredse med at bo i deres lokalområde. 11 
% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 4 % 
er overvejende utilfredse. Respondenterne føler 
i højere grad tilhørsforhold til det sogn de bor 
i, end de føler tilhørsforhold til landsbyklyngen 
som helhed.

Stedsidentiteten og det lokale tilhørsforhold 
stiger proportionalt med, hvor længe man har 
boet på egnen. Blandt dem, der har boet 0-3 år i 
sognet føler 48 % tilhørsforhold til sognet, mens 
det er 74 % blandt dem, der har boet i sognet 
mellem 3-9 år. Blandt dem, der har boet hele 
livet i sognet er det 85 %.

Frivilligt arbejde og potentiale
Sammenligner man med landsdækkende ana-
lyser, er det 35 % af danskerne, der har lavet 
frivilligt arbejde inden for det seneste år. Når 
det gælder deltagelse i frivilligt arbejde ligger 
respondenterne i undersøgelsen over landsgen-
nemsnittet. 43 % af respondenterne deltager i 
frivilligt arbejde, 55 % gør ikke. 2 % angiver, at de 
gerne vil kontaktes for at høre om mulighederne.

Det største potentiale for at hverve nye frivillige 
ligger i gruppen af borgere, der har boet på 0-3 
år i området samt blandt de borgere, der har 
boet på egnen hele deres liv. I disse to grupper 
laver færrest frivilligt arbejde og flest angiver, at 
de gerne vil kontaktes for at høre om mulighe-
derne. 

Fritids- og Aktivitetsudbud
83 % af de adspurgte har en fritidsinteresse. 
17 % har ikke. Ud af de aktive kan 68 % dyrke 
interessen lokalt, mens 32 % må udenbys for at 
gøre det. 72 % af respondenterne er villige til at 
transportere sig mindst 5-9 km. for at dyrke deres 
interesse.

Respondenterne bidrager med flere forslag til 
nye fritids- og aktivitetstilbud. Forslagene pla-
cerer sig under outdoor, familieaktiviteter, idræt 
og motion samt kulturaktiviteter. Flere borgere 
bringer også nye perspektiver i spil i forhold til 
forbedringer af eksisterende aktiviteter og poten-
tialer for nye samarbejder.

Mødesteder
Respondenterne peger på, at dagligvarebutikker, 
haller og klubhuse samt offentlige institutioner 
(skole, børnehaver og vuggestuer) er de møde-
steder, der har størst betydning. Dagligvarebutik-
ker vurderes mest betydningsfulde af responden-
terne, hvor 78 % mener de har meget høj og høj 
grad af betydning som lokalt mødested. Herefter 
kommer haller og klubhuse med 61 % og offentli-
ge institutioner, med 59 %.

Kommunikation
Når respondenterne skal søge oplysninger om 
lokale forhold peger de tre kilder til information: 
Internettet, lokalaviser og de sociale medier 
(facebook). Sådan foretrækker de selv at søge 
informationer og sådan ser de også behovet 
bedst dækket i området i almindelighed.

2. Hovedresultater
Det følgende kapitel sammenfatter hovedresultaterne af en spørgeskemaunder-
søgelse, der er foretaget blandt borgerne bosiddende i landsbyklyngen Landet på 
Midtfyn. I alt har 515 borgere besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Det svarer til 10 
% af det samlede indbyggertal over 15 år i landsbyklyngens geografi. 
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I 2015 havde Faaborg-Midtfyn Kommune ved-
taget en udviklingsstrategi, der satte fokus på 
vækst i kommunens 4 hovedbyer Årslev, Sdr 
Nærå og Nr. Lyndelse Ringe, Faaborg.7

Til landsbyklyngeprojektet pegede kommunen 
på geografien, der dækker de tre sogne Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge - en geografi der tidlige-
re udgjorde en kommune. Kommunen inviterede 
lokalrådsformændene fra de tre sogne til et 
møde om projektet. 

På den baggrund var de tre lokalråd allerede op-
tagede af, hvordan de kunne styrke de tre sogne 
ved at stå sammen og udvikle området som en 
handlekraftig enhed. 

Lokalrådene i de tre sogne så Landsbyklynge 
projektet som en oplagt mulighed og derfor 
afholdt de borgermøde for borgere fra Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge i september 2015 i Gislev 
hallen. 

Borgermødet var det første af sin art, og det 
skulle afdække, om der også var folkelig opbak-
ning til samarbejdet på tværs mellem sognene. 
Der var opbakning til projektet, der var borgere 
der ville tage del i arbejdet og pege på fokusom-
råder. 

I oktober 2015 blev der etableret en styregruppe. 
Styregruppen døbte samarbejdet mellem de tre 
sogne navnet Landet på Midtfyn. Navnet signa-
lerer dels at området er på landet på Midtfyn og 
dels, at tilflyttere kan lande på Midtfyn. 

Beliggenhed
Gislev, Kværndrup og Ryslinge sogne er i dag en 
del af Faaborg-Midtfyn kommune. Kommunen 
ligger syd for Odense. Det samlede indbyggertal 
i Faaborg-Midtfyn kommune blev i 2015 opgjort 
til 51.635 borgere8. Ryslinge, Kværndrup og Gi-
slev sogne har tilsammen 6.830 indbyggere. De 
er fordelt mellem 2.305 i Ryslinge sogn, 2.355 i 
Kværndrup sogn og 2.170 i Gislev sogn9.

Kort: Faaborg-Midtfyn kommune, 2016. 

Faaborg-Midtfyn 
kommune 

201510

Kommunetype Landkommune

Indbyggertal 50.954

 Areal 634 km2

Befolkningstæthed 82 personer pr. km2

I 2014 udgav Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter en redegørelse for den regionale 
og landdistriktspolitiske udvikling i Danmark. 
Redegørelsen benytter en opdeling mellem fire 
typer områder for bosætning, som også sognene 
i Danmark inddeles efter. Disse er:

1. Byområder i eller tæt på de største byer: 
områder hvor mindst halvdelen af borgerne bor i 
byer med over 3.000 indbyggere og indenfor en 
halv times kørsel fra et af de største byområder i 
landet.

3. Præsentation af landsbyklyngen

Baggrund for Landet på Midtfyn.
Da Faaborg Midtfyn kommune blev tilbudt at tage del i pilotprojektet, var de villige 
til at forpligte sig på arbejdet. De var også bevidste om, at det skulle være borgerne 
i landsbyerne, der i praksis skulle udforme projektet.
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2. Byområder længere væk fra de største byer: 
områder hvor mindst halvdelen af indbyggerne 
bor i byer med over 3.000 indbyggere og mere 
end en halv times kørsel fra et af de største by-
områder i landet.
3. Landdistrikter tæt på de største byer: områder 
hvor mere end halvdelen af indbyggerne bor 
udenfor byer med over 3.000 indbyggere og 
indenfor en halv times kørsel fra et af de største 
byområder i landet.

4. Landdistrikter længere væk fra de største 
byer: områder hvor mere end halvdelen af 
indbyggerne bor udenfor byer med over 3.000 
indbyggere og mere end en halv times kørsel fra 
et af de største byområder i landet.11

De største byområder i landet defineres som de 
11 største byområder: Aarhus, Odense, Aalborg, 
Esbjerg, Randers, Kolding, Horsens, Vejle, Roskil-
de, Herning og Helsingør samt Hovedstadsom-
rådet. 

Faaborg Midtfyn er en landdistriktskommune. 
Fra Gislev er der 35 km. til Odense. Fra Ryslinge 
er der 30 km. og fra Kværndrup er der 32 km til 
Odense. De tre byer ligger med en radius på 6-8 
km. fra hinanden. Den nærmeste by er Ringe 
som ligger 5 km fra Ryslinge og lidt længere 
væk fra Gislev og Kværndrup og ellers er der 
Svendborg og Nyborg, der ligger ca. 20-25 km. 
derfra.

I forhold til de fire beskrevne områdetyper for 
bosætning har både Ryslinge og Kværndrup og 
dele af Gislev i underkanten af 30 min kørsel til 
Odense. Landet på Midtfyn hører på den bag-
grund til kategori 3. Kendetegnende for denne 
områdetype er, at den tilsammen er beboet af 
godt 13 pct. af befolkningen. Områderne har 
under 30 minutters kørsel til et af de største 
byområder i Danmark og mere end halvdelen af 
beboerne bor uden for byer med mere end 3.000 
indbyggere. I disse områder er befolkningstallet 
generelt svagt stigende. Der er også tendens til, 
at antallet af borgere over 65 år er stigende.12 I 
Faaborg-Midtfyn er andelen af borgere over 65 
år stigende, men befolkningstallet er faldende, 
hvis man ser på udviklingen fra 2003 og frem til 
2014.13

Geografien Landet på Midtfyn 
Ryslinge, Kværndrup og Gislev udgør de tre 
centerbyer. Historisk definerer de sig også som 
tre selvstændige sogne. I hver af de tre sogne 
indgår en række mindre landsbyer og bebyg-
gelser som også har stednavne. I Gislev er der 
Sandager, Sølt, Lamdrup og Dong. I Kværndrup 
er der Trunderup og Gultved. I Ryslinge er der 
Fjellerup og Lørup. Disse indgår også i lands-
byklyngens geografi og samarbejdet på tværs. 

Kommunen definerer officielt en landsby som en 
bymæssig bebyggelse i en landzone med under 
200 indbyggere.

Kort: Sognene og landsbyerne, 2016.

I 2015 udarbejdede kommunen en udviklings-
strategi (2015-2030), der erstattede en tidligere 
opdeling af kommunen i fem områder. Udvik-
lingsstrategien beskriver kommunen ud fra tre 
egnsprofiler, Faaborg, Ringe og Årslev-Sdr. Nærå 
og Nr. Lyndelse. Egnsprofilerne er en måde at 
opdele og prioritere udvikling af kommunen på. I 
den indgår fx Gislev, Ryslinge og Kværndrup som 
en del af Ringeegnen i beskrivelserne.14 

Faaborg-Midtfyn Kommune er opdelt i 13 skole-
distrikter. Ryslinge, Kværndrup og Gislev tilhører 
det samme skoledistrikt, Tre Ege Skoledistrikt. 
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Organisering i Landet på Midtfyn
Etableringen af en landsbyklynge tager omkring 
et år. At etablere en landsbyklynge vil sige, at 
de deltagende landsbyer og bebyggelser i et 
geografisk afgrænsede område gennemgår 
en proces, hvor de indvilliger i at skabe et nyt 
fællesskab på tværs mellem de eksisterende 
landsbyer og bebyggelser. Det betyder ikke blot 
formulering af nye, fælles mål, der går på tværs 
og samler landsbyklyngen, men også parathed 
til at arbejde med tidligere tiders skillelinjer. Det-
te fællesskab udgør landsbyklyngen.

Udgangspunktet for denne proces er etablerin-
gen af en styregruppe. Landsbyklyngen ender 
efter cirka et år med at have udarbejdet en 
udviklingsplan, der beskriver de næste skridt for 
landsbyklyngen og de fælles mål, der er for-
muleret undervejs i processen. DGI understøtter 
processen det første år, og derefter arbejder 
landsbyklyngen selv videre i den forankring og 
organisering, der er skabt omkring landsbyklyn-
gesamarbejdet.

I Landet på Midtfyn er der 13 medlemmer i 
styregruppen: en formand, en kommunal re-
præsentant som fungerer som næstformand, en 
repræsentant fra henholdsvis Gislev, Kværndrup 
og Ryslinge lokalråd samt menige medlemmer 
fra de tre sogne. 

Styregruppen har desuden udpeget 5 indsats-
områder, Fællesskab, Erhvervsliv, Infrastruktur 
og fysisk udtryk, Natur, kultur og idrætsliv samt 
Kommunikation. Der er nedsat arbejdsgrupper 
der arbejder med indsatsområderne. 

Der er desuden en arbejdsgruppe, der arbejder 
med fælles folder til bosætning, en der arbejder 
med fremtiden for hallerne i området og en der 
arbejder med foreningsudvikling.

De øvrige arbejdsgrupper etables i forhold til 
borgernes ønsker og idéer baseret på, hvad man 
lokalt vælger at arbejde med. 

Styregruppen styrer og koordinerer indsatsen, 
står bag etableringen af arbejdsgrupper og sikrer 
kommunikation i- og om projektet. Fremadrettet 
er det også styregruppen, der sikrer forankringen 
af projektet.

Styregruppe

Kommunikation

Infrastruktur og 
fysisk udtryk

Natur, kultur og 
idrætsliv

Fremtiden for 
hallerne

Erhvervsliv

Fællesskab

Bosætning

Forenings-
udvikling
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Temaerne i dette kapitel giver indsigt i lands-
byklyngens interne strukturer. Temaerne er 
internt forbundet og siger tilsammen noget om 
landsbyklyngens karakter og potentiale. Temaer-
ne er inspireret af forundersøgelsen.

Demografisk udvikling og profil
Faaborg-Midtfyn kommune har udarbejdet en 
prognose for befolkningsudviklingen fordelt 
på alder og geografiske delområder fra 2015 
frem mod 2027. Befolkningsprognosen er et 
vigtigt element i den kommunale planlægning 
og forvaltning. Prognosen skaber overblik over 
sammenhængen mellem boligudbygning og 
indbyggertal samt alderssammensætningen. 
Prognosen danner dermed grundlag for at plan-
lægge udviklingen og vurdere kapacitetsbehovet 
for daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og 
plejehjem, ligesom befolkningsprognosen også 
kan anvendes til kommunens budgetlægning.

Prognosen forudser, at folketallet i kommunen 
stort set vil være uændret med en udvikling fra 
50.954 personer i 2015 til 50.974 personer i 
202715.

Tager man de mere historiske briller på og kigger 
tilbage i kommunens historie, har der i årene 
2003-2014 årligt været mellem 385-545 fødsler 
og 530-607 dødsfald per år. Det giver et fød-
selsunderskud på 29-196 personer om året med 
et gennemsnitligt underskud på 82 personer om 
året. Fødselsunderskuddet har været størst de 
seneste fire år, hvor det gennemsnitlige under-
skud har været 155. Denne tendens forventes 
ifølge befolkningsprognosen at fortsætte frem 
mod 2027. Parallelt hermed er gennemsnitsal-
deren i Kommunen stigende fra 42,4 år i 2010 til 
43,9 år i 201516.

Når Kommunen alligevel forventer et nærmest 
uændret befolkningstal skal det tilskrives en vok-
sende aldrende befolkning, der forventes at blive 
boende samt en forventning om tilflytning. 

Det er vigtigt at huske på, at denne del af pro-
gnosen er usikker, da der er tale om en prognose 
og dermed en forventning om et fremtid, der er 
afhængig af flere faktorer. 

En af de faktorer kommunen peger på, som afgø-
rende for tilflytning, er antallet af arbejdspladser 
i kommunen eller i pendlerafstand fra en bopæl 
i kommunen. Og her er der store udfordringer. 
De sidste 10 år har kommunen mistet 25 % af 
det samlede antal arbejdspladser. Alene siden 
2012 er der mistet 2784 stillinger som følge af 
lukning af Danish Crown slagteri17. Kommunalbe-
styrelsen i Faaborg-Midtfyn kommune har som 
led i planerne for bosætning og erhvervsfremme 
derfor vedtaget en Udviklingsstrategi i 2015, som 
beskriver, hvordan kommunen i perioden 2015-
2030 vil arbejde med bosætning, beskæftigelse 
og omdømme18.

En anden faktor, der er i spil er tilflytning via 
et stigende antal flygtninge og asylansøgere. 
Både Gislev, Ryslinge og Kværndrup indkvarterer 
flygtninge, og lokalt og politisk diskuteres per-
spektiverne for bosætning i dette. Denne form for 
tilflytning kan påvirke befolkningstallet positivt i 
de tre områder i de kommende år.

Ser man specifikt på Ryslinge, Kværndrup og 
Gislev sogne har udviklingen siden 2007 ramt 
landsbyerne lidt forskelligt.

Antal indbyggere efter sogn (2007-2016)19.

Figuren viser størrelsen på de enkelte sogne 
målt på antallet af indbyggere. Dermed er det let 
at sammenligne sognene. Kværndrup har ople-
vet en befolkningsfremgang, mens Ryslinge og 
Gislev har oplevet befolkningsnedgang. Samlet 
set er nedgangen større end tilgangen20.

4. Landet på Midtfyn. Temaer
I arbejdet med landsbyklynger er det nødvendigt at se på en række interne forhold, 
der tilsammen giver et indblik i det lokalområde, man ønsker at udvikle og forstå. 
Det er derfor relevant at anvende en række analytiske temaer til at belyse forskelli-
ge sider af lokalsamfundet. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kværndrup Ryslinge Gislev
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For Ryslinge, Gislev og Kværndrup forudser 
befolkningsprognosen en befolkningsnedgang 
i årene frem. Antallet af småbørn mellem 0-5 år 
forventes at falde. Det faldende indbyggertal 
og færre antal småbørn bekræfter således de 
demografiske forskydninger, der også gør sig 
gældende i kommunen som helhed. Det er en 
tendens, der også kendetegner andre landkom-
muner.

Gennemsnitsalderen på indbyggerne i de tre 
sogne. 

I Danmark er gennemsnitsalderen steget fra 39,4 
år i 2006 til 40,7 år i 2016. 

Gennemsnitsalderen er opgjort i de tre sogne  
hvert år i perioden fra 2007 til 2016. Figuren 
viser, at gennemsnitsalderen i Ryslinge og Gislev 
sogne har været stødt stigende over perioden, 
og generelt ligger over landsgennemsnittet, 
mens Kværndrup sogn er det eneste, der ligger 
mere stabilt nær landsgennemsnittet21.

Ser man samlet på de tre sogne peger befolk-
ningsprognosen på færre indbyggere, færre 
småbørn, færre erhvervsaktive og flere ældre i 
årene frem.

De demografiske forskydninger er med til at sæt-
te rammerne for folks behov og de kommunale 
prioriteringer. Eksempelvis har faldet af erhvervs-
aktive mellem 43-64 år negativ indflydelse på 
indkomstbeskatningen, der falder, hvilket påvir-
ker grundlaget for finansieringen af de offentlige 
velfærdsydelser.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Tre Ege Skoledistrikt22
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Selvopfattelse og lokalhistorie
Fra 1970 og til kommunalreformen i 2007 var 
Kværndrup, Gislev og Ryslinge tre landsbyer, 
der hørte til den daværende Ryslinge kommune. 
Med kommunesammenlægningerne blev de 
mange små landsbyer lagt ind under en ny stor-
kommune, Faaborg-Midtfyn kommune, hvilket 
udfordrede sammenholdet blandt borgerne i den 
tidligere kommune og de respektive landsbyer. 

Siden kommunalreformen har der ikke været de 
store initiativer til at udvikle sammenholdet på 
ny og på tværs. Sammenholdet er ikke glemt, 
og med landsbyklyngeprojektet har Landet på 
Midtfyn en oplagt mulighed for igen at etable-
re et fællesskab og stå sammen om at udvikle 
lokalområdet23.

Ryslinge, Kværndrup og Gislev sogne refererer 
til det fælles skoledistrikt, Tre Ege skoledistrikt. 
Skoledistriktet havde i 2015 361 elever. Skolen 
består af to afdelinger, hvoraf den ene ligger i 
Ryslinge og den anden i Kværndrup24. 

Der er en stærk lokal tradition for dannelse af 
friskoler og der findes Trunderup Friskole, Gislev 
Friskole og Ryslinge friskole. Hertil kommer 
Ryslinge efterskole og Ryslinge Højskole. Egnen 
har meget fine rødder i højskolebevægelsen, og 
har skrevet sig ind i danmarkshistorien omkring 
dannelsen af friskoler, valgmenigheder og 
udvikling af forenings- og demokratiforståelse. 
Ryslinge højskole er Danmarks anden ældste og 
blev grundlagt i 1851 af Kresten Kold (1816–1870), 
der året efter i 1852 dannede Danmarks første fri-
skole. Kold var påvirket af Grundtvigs tanker om 
folkelighed, demokratisk deltagelse og almen 
dannelse25. Kold var i sin levetid direkte involve-
ret i oprettelse af omkring 100 friskoler på Fyn 
og Sjælland. I Ryslinge ligger også Danmarks 
ældste forsamlingshus og egnen er hjemsted for 
etablering af den første valgmenighed i Danmark 
i 186826.

De tre sogne har i dag hver deres sognekirke 
med dertilhørende menighedsråd, i Ryslinge er 
der desuden valgmenighedskirke og en frimenig-
hed. 

Både Gislev, Kværndrup og Ryslinge har veletab-
lerede, selvstændige idrætsforeninger.

Med de fine historiske rødder har Landet på 
Midtfyn flere eksempler på det, man kan kalde 
stedbundne potentialer. Stedbundne potentialer 
er unikke ressourcer relateret til en geografisk 
lokalitet eller et område. Realdania definerer 
stedbundne potentialer som følgende:

”Kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til 
storslåede naturområder eller en levende lokal 
håndværkstradition. Stedbundne potentialer kan 
også være lokal kultur, lokale værdier og selv-
forståelse, lokal viden og sociale netværk, der 
er opstået over tid på et sted. Men potentialerne 
kan ikke stå alene − de skal bæres frem af den 
innovative idé og et engageret lokalsamfund 
eller en driftig ildsjæl”

Den kulturarv og danmarkshistorie, der i dag 
kendetegner egnen omkring etablering af høj-
skolebevægelse, fri- og valgmenigheder- og sko-
ler i 1800 tallet har stærke rødder i landsbyklyn-
gens geografi. De fortællinger, de historiske 
personer og bygninger, der knytter sig til områ-
det er eksempler på stedbundne potentialer.

Stedbundne potentialer er vigtige at kortlægge 
i landsbyklyngesamarbejde. De er vigtige, fordi 
det er potentialer og ressourcer, der kan sættes 
i spil og være med til at samle landsbyklyngen 
udadtil og indadtil. Udadtil kan stedbundne 
potentialer være med til at ’brande’ landsbyklyn-
gen og sætte den på Danmarkskortet som en 
samlet enhed. Stedbundne potentialer giver 
landsbyklyngen noget andre ikke har. Indadtil er 
stedbundne potentialer med til at styrke borger-
nes bevidsthed om, at de har en fælles historie 
og noget unikt at byde på.

For Landet på Midtfyn giver de stedbundne 
potentialer landsbyklyngen en mulighed for at 
etablere en samlende identitet at arbejde ud 
fra i etableringen af et fællesskab på tværs af 
landsbyklyngen.
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Organisering i civilsamfundet
Der er 21 lokalråd i Faaborg-Midtfyn kommune. 
De er organiseret i en overordnet paraplyorga-
nisation, Fynsland. Fynslands arbejder med at 
skabe rammer for udvikling i lokalsamfundene 
i tæt samarbejde med de enkelte lokalråd og 
kommunen, som har tilknyttet en medarbejder til 
at sikre koordinering og dialog.

Ryslinge, Kværndrup og Gislev har hvert sit 
lokalråd. 
Lokalrådene understøtter engagement og samar-
bejde i lokale netværk og fungerer som talerør i 
sager, der vedrører lokalområdet.
Lokalrådene er vigtige sparringspartnere i 
kommunens løbende dialog med borgerne om 
initiativer og politikker, der bidrager til stærke og 
levende lokalsamfund. Lokalrådene er lokale 
interesseforeninger, hvor man som borger kan 
blive valgt ind i bestyrelsen på foreningernes 
årlige generalforsamling27.

Det er lokalrådene i de tre sogne, der har været 
med til at løbe landsbyklyngeprojektet i gang.

Kommunikation
I etableringen af en landsbyklynge er kommuni-
kation meget vigtig. Kommunikation handler om, 
hvordan styregruppen og de etablerede arbejds-
grupper kommunikerer med hinanden og med 
borgerne, men det handler også om, hvordan 
landsbyklyngen arbejder med at formidle bud-
skaber udadtil. Eksempelvis hvordan tilflyttere 
kan få viden om, hvad der gør området attraktivt, 
og hvordan bosiddende borgere kan danne sig 
overblik over, hvad der eksisterer af fritids- og 
aktivitetsudbud i de enkelt lokalsamfund.

En god kommunikation af landsbyklyngens 
egnsspecifikke kvaliteter er med til at skabe et 
fælles billede af landsbyklyngen som en enhed, 
der samarbejder og støtter hinanden med dét, de 
hver især er gode til. 

Landet på Midtfyn har etableret en fælles hjem-
meside med navnet www.landetpaamidtfyn.dk. 
Hjemmesiden skal fremadrettet fungere som en 
platform for videndeling og samarbejde omkring 
landsbyklyngen.



18

Mødesteder
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet.
Ofte bliver mødesteders betydning først synlige, 
når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke 
blot forsvinder der et sted med en funktion, der 
forsvinder også et rum for menneskeligt samvær, 
mening og social udveksling.

I dagligdagen styrker mødesteder det personlige 
netværk, det sociale fællesskab og sammen-
hængskraften blandt borgere. Mødesteder har 
således betydning for den enkeltes sundhed og 
velbefindende. Sådan er det også for borgerne i 
Landet på Midtfyn.

I forskningen omkring landsbyklynger anses 
mødesteder derfor som meget vigtige. For at 
få et godt udgangspunkt i arbejdet med mø-
destederne i Landet på Midtfyn, er det derfor 
nødvendigt at få nuanceret, hvilke funktioner og 
dermed potentialer, der ligger i forskellige typer 
af mødesteder. En god forståelse af mødesteders 
betydning giver mulighed for senere at vælge 
”hvilke heste” man vil spille på, for at fremme og 
nå bestemte mål med lokaludviklingen. 

For at afgøre om et sted også er et mødested 
kigger man på fire elementer. Disse er: 1) en situ-
ation/ handling, 2) en interaktion, 3) et sted og 4) 
læring.
Er de fire elementer til stede, kan man tale om et
Mødested. Et mødested kan således både være 
fysiske rum som fx. skolen og forsamlingshuset, 
men også udendørsarealer som fx. kajen på 
havnen og stranden28.
Ud over dette kan man inddele mødesteder i tre 
typer: formelle, uformelle og tredje mødeste-
der29.

Landsbyklyngen Landet på Midtfyn har flere 
mødesteder. Både formelle, uformelle og tredje 
mødesteder. På kortet neden for ses en række af 
de centrale mødesteder.

I kapitel 5 bliver resultaterne fra spørgeskemaun-
dersøgelsen gennemgået. Her vil de specifikke 
mødesteder, deres betydninger og potentialer 
blive belyst.

Formelle mødesteder

Formelle mødesteder er designet 
oppefra til bestemte aktiviteter fx 
kirken, skolen eller hallen. Deltagerne 
har en formel rolle som eksempelvis 
menighedsmedlem, elev eller 
foreningsmedlem. Man mødes med 
en forventning om et forudbestemt 
læringsudbytte, det er planlagt, hvad 
man mødes om.

Uformelle mødesteder

Uformelle mødesteder er skabt 
nedefra gennem hverdagslivet. 
Man kommer måske med et formål, 
men man mødes tilfældigt og 
snakker om løst og fast. Der er ikke 
et forudbestemt læringsudbytte. 
Eksempler på disse mødesteder er 
købmanden, genbrugsstationen og 
stranden.

Tredje mødesteder

Tredje mødesteder er steder,  
hvor det sociale samvær er det 
primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsudbyttet 
er. Eksempler på tredje mødesteder er 
forsamlingshuset, kroen og den årlige 
sommerfest. 
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Kommunalt samarbejde 
I 2015 vedtog kommunalbestyrelsen i 
Faaborg-Midtfyn kommune en udviklingsstrategi. 
Udviklingsstrategien bekræfter den demogra-
fiske udvikling i kommunen med færre antal 
fødsler, flere ældre og færre i den erhvervsakti-
ve alder. Strategien beskriver herefter, hvordan 
kommunen vil styrke omdømmet udadtil, for at 
tiltrække nye borgere og ved at satse på bosæt-
ning, beskæftigelse og erhverv samt at arbejde 
med borgertilfredshed og omdømme30.

Faaborg-Midtfyn kommune har ikke en decideret 
landsbyklyngestrategi eller landdistriktspoli-
tik, men kommunalbestyrelsen vedtog i 2008 
en lokalsamfundspolitik. I 2008 udarbejdede 
Fynsland på eget initiativ et udkast til en landdi-
striktspolitik for Faaborg-Midtfyn kommune. Det 
var dog vigtigt for Fynsland at påpege at politik-
ken skulle tage hånd om lokalområderne, derfor 
pegede Fynsland på, at den skulle hedde en 
lokalsamfundspolitik. Faaborg-Midtfyn kommune 
udarbejdede på baggrund af Fynslands udkast 
en egentlig landdistriktspolitik for Faaborg-Midt-
fyn kommune, og fastholdt navnet en lokalsam-
fundspolitik.

I 2015 parallelt med landsbyklyngeprojektet 
sagde kommunen ja til et samarbejdsprojekt 
med Realdania om ”Yderområder på forkant” 
med projektet ”by- og egnsprofiler”. Med by- og 
egnsprofiler vil man arbejde med at skærpe 
landsbyernes profil, og lokalrådene er tænkt ind 
i arbejdet med at opbygge landsbyprofiler, der 
skal spille sammen med by- og oplandsprofiler. 
Med projektet ønsker man at skabe en fælles 
profil for tre egne i kommunen med udgangs-
punkt i den enkelte egns særlige potentialer med 
henblik på vækst.
Projektets udfordring er at få egnene til at aner-
kende den gensidige afhængighed og hvordan 
de lokale borgere motiveres og inspireres til at 
udvikle fælles planer og lyst til at realisere dem.

Projekt ”by og egnsprofiler” har flere paralleller 
til Landsbyklyngeprojektet. Begge projekter sig-
ter mod at identificere og udnytte lokale poten-
tialer i at skabe egnsudvikling, og begge projek-
ter ønsker at samarbejde med lokale borgere og 
lokalrådene om det.
Forskellen mellem projekterne er, at lands-
byklyngeprojektet geografisk beskæftiger sig 
med at etablere samarbejdsflader og lokalud-
vikling i de tre sogne Ryslinge, Kværndrup og 
Gislev, hvor der arbejdes med det fælles navn 
Landet på Midtfyn, mens projektet med by- og 
egnsprofiler er tiltænkt at dække et større 
geografisk område i kommunen med tre egne: 

Forstadsbåndet, Ringeegnen og Faaborgegnen. 
Landet på Midtfyn krydser geografiske med 
Ringeegnen.

De nævnte kommunale samarbejdsprojekter 
viser en interesse og prioritering fra kommunes 
side i at arbejde med de udfordringer, som land-
distrikterne i kommunen står over for. At de to 
projekter kører parallelt kan både være en fordel 
og en ulempe. Fordelen er, at der samlet set er 
flere ressourcer, der internt i kommunen arbej-
der for lokalområdernes bæredygtighed. Hertil 
kommer eksterne samarbejdspartnere som DGI 
og Realdania, der er involveret og understøtter 
projekterne. Ulemperne kan være, at der lokalt i 
de tre sogne Ryslinge, Kværndrup og Gislev kan 
opstå forvirring omkring projekterne, og vanske-
ligheder ved at skelne det ene fra det andet, da 
de to projekter overlapper geografisk med hinan-
den. Det kræver også ekstra energi af de lokale 
borgere og deres lokalråd, når begge projekter 
ønsker at arbejde borgerinvolverende.

Endvidere har Faaborg-Midtfyn kommune også 
sendt en civilsamfundspolitik i høring, som man 
forventer politik at godkende i juli eller august 
måned 2016. Civilsamfundspolitikken er en invi-
tation til samarbejde med alle dele af civilsam-
fundet.
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På Landet på Midtfyn er borgerinvolveringen 
sket gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvis 
resultater bliver præsenteret i det følgende. Det 
er også sket gennem møder med lokale netværk 
og grupper, og gennem dialog med styregruppen 
og de arbejdsgrupper, der er tilknyttet.

Grundlæggende bygger borgerinvolveringen 
på en bottom-up tilgang, der sætter det decen-
trale samarbejde i civilsamfundet i spil ud fra et 
ræsonnement om, at borgerne har en afgørende 
viden og evne til at se muligheder for udvikling 
og tilpasninger i deres lokalområde.

Spørgerammen
I spørgeskemaundersøgelsen er der spurgt til 
borgernes syn på lokalområdet, holdninger og 
motivationer for at bo og leve i de tre sogne samt 
interesse i et udvidet klyngesamarbejde.
Undersøgelsen indarbejder også en række 
spørgsmål, der belyser temaerne beskrevet i ka-
pitel 4. Der er vægt på selvopfattelse og tilhørs-
forhold til lokalområdet, vaner i forbindelse med 
arbejde og frivilligt engagement samt syn på 
forskellige mødesteder og kommunikation.

Resultater af spørgeskemaundersøgelsen
I det følgende præsenteres resultaterne af 
spørgeskemaundersøgelsen. Resultaterne er 
angivet i procent og teksten med fed skrift citerer 
formuleringen fra spørgeskemaundersøgelsen. 
I parentes er angivet, hvor mange personer, der 
har besvaret de enkelte spørgsmål.

5. Hvad mener borgerne i Landet på Midtfyn?

Borgerne i Ryslinge, Kværndrup og Gislev sogne er den vigtigste gruppe i lands-
byklyngesamarbejde. Det er borgerne, der har viden om lokalområdet og ved, 
hvordan hverdagslivet fungerer. Kombineret med de faktuelle data om geografien 
og indbyggerne tegner borgerne et sammenhængende billede af Landet på Midtfyn 
med de potentialer og barrierer, der er for udvikling.

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen 2016
Tidsrum

For at identificere borgernes holdninger og motivationer samt potentialer for udvikling er der 
i perioden 1.2 2016 til 22.2 2016 foretaget en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt 
borgere i de tre sogne.

Kommunikation

Spørgeskemaundersøgelsen er kommunikeret ud via lokalavisen, de forskellige eksisteren-
de hjemmesider, skolen, foreninger og netværk. Med henblik på at nå de borgere, der ikke 
har adgang til internet, har flere frivillige borgere været ude med IPads og hjulpet borgerne 
med at deltage.

Antal besvarelser

I alt har 515 respondenter besvaret spørgeskemaundersøgelsen.Antallet af besvarelser 
svarer til 10 % af det samlede indbyggertal over 15 år i de tre sogne.

Køn

56 % af respondenterne er kvinder, og 44 % er mænd.

Bopæl 

27 % af respondenterne bor i Gislev, 33 % bor i Kværndrup og 33 % bor i Ryslinge. 7 % bor 
ikke i et af de tre sogne. 



22

Tilknytning 
Et godt udgangspunkt for udvikling af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes kendskab 
til Landet på Midtfyn samt tilknytning til lokalom-
rådet. Kendskab til projektet er en forudsætning 
for at borgerne kan involvere sig. Tilknytning - 
eller ønske om tilknytning - til lokalområdet er en 
medvirkende faktor til, at folk ofte har lyst til at 
engagere sig i udviklingen.

Har du hørt om Landsbyklyngen Landet på 
Midtfyn? (n=501)

I alt har 66 % af respondenterne hørt om Landet 
på Midtfyn. 34 % har ikke. 

Hvor har du hørt om Landsbyklyngen Landet 
på Midtfyn? (n=501)

Analysen viser, at 40 % har hørt om Landet på 
Midtfyn ved at snakke med folk i lokalområdet 
(mund-til-mund metoden). Ligeledes har 40 % 
kendskab til Landet på Midtfyn fra de sociale 
medier, mens 36 % har deres viden fra lokalavi-
ser. Internettet har formidlet budskabet til 25 % af 
respondenterne og lokale sogneblade er nået ud 
til 10 % af respondenterne.

Mund til mund metoden har sammen med de 
sociale medier således været de mest effektive 
metoder til at nå ud til folk med budskabet om 
landsbyklyngesamarbejdet.

Ser man internt på hvilke kommunikationsveje, 
der har virket i de enkelte sogne er, der visse 
lokale forskelle mellem Gislev, Kværndrup og 
Ryslinge. Gislev er det eneste sted, hvor der er 
relativ høj andel, 18 %, kender til landsbyklyn-
gesamarbejdet fra sognebladet. I Ryslinge har 
48 % hørt om det via mund-til-mund metoden. I 
Kværndrup, hvor gennemsnitsalderen er lavest 
sammenlignet med de to andre sogne, har 44 
% kendskab til Landet på Midtfyn fra de sociale 
medier.
De interne forskelle siger noget om, hvordan de 
enkelte sogne på forskellig vis er lykkedes godt 
med at komme i kontakt med folk.

Borgerne tager stilling til påstanden:

Jeg er tilfreds med at bo i området (n= 474)

Samlet set er 85 % af de adspurgte helt eller 
delvist tilfredse med at bo i deres lokalområde. 11 
% er hverken tilfredse eller utilfredse, mens 4 % 
er overvejende utilfredse.

Ja Nej

Ja 
66%

Nej 
34%
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Helt uenig og delvis uenig

Hverken enig eller uenig

Helt og delvis enig

Helt uenig og 
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Betragter du dig som indfødt eller tilflytter? 
(n=458)

42 % betragter sig som indfødte og 58 % som 
tilflyttere. Det er naturligt at antage, at jo længe-
re tid man har boet i lokalområdet, jo stærkere 
er ens stedsidentitet. Tesen er her, at man med 
tiden lærer de lokale forhold at kende, udvikler 
personlige relationer, hvilket styrker det lokale 
tilhørsforhold. Når man har et lokalt tilhørsfor-
hold – eller gerne vil have et – stiger motivatio-
nen for at engagere sig lokalt, og det er godt for 
landsbyklyngesamarbejdet. 

Ud fra denne tese er det relevant at se på sam-
menhængene mellem, hvor længe man har boet 
i lokalområdet og tilhørsforholdet til området. Og 
i forlængelse heraf, hvad tilhørsforholdet bety-
der for motivationen for at engagere sig i lokalt 
frivilligt arbejde.

Jeg føler tilknytning til det sogn, jeg bor i. 
(n=474) 

78 % af de adspurgte føler tilknytning til det 
sogn, de bor i. 16 % er hverken enige eller ueni-
ge, mens 6 % er uenige og dermed ikke føler sig 
særlig tilknyttet det sogn, de bor i.
Ser man på tilknytningen til hele området – be-
stående af Ryslinge, Kværndrup og Gislev sogne 
– ser borgernes svar anderledes ud.

Tilflytter

58%

Indfødt Tilflytter

Indfødt

42%

78%

Helt uenig og delvis uenig

Hverken enig eller uenig

Helt og delvis enig
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delvis uenigHverken enig 

eller uenig

16%

6%

Helt og 
delvis enig
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Jeg føler tilknytning til hele området (n=441)

På det spørgsmål svarer 50 % af respondenter-
ne, at de føler tilknytning til hele området. 23 % 
er hverken enige eller uenige, mens 27 % ikke fø-
ler særlig tilknytning til området som en helhed.

Flere føler i højere grad en tilknytning til det 
sogn de bor i, end de føler en tilknytning til hele 
området med de tre sogne.

Da landsbyklyngesamarbejde netop handler om 
at tilpasse og udvikle de enkelte landsbyer og 
deres potentialer i samarbejde med andre lands-
byer, er det interessant at langt flere orienterer 
sig i forhold til deres eget område, end i forhold 
til området som en helhed. Det indikerer, at bor-
gerne generelt opfatter stedsidentitet som noget 
meget specifikt og ikke nødvendigvis ser sig 
som en del af et fællesskab på tværs i klyngens 
geografi.

I kommunikationen med borgerne om mulighe-
derne i landsbyklyngesamarbejdet ligger der 
derfor en opgave i at kommunikere, hvad de 
enkelte lokalsamfund kan høste af samarbejdet, 
men også at det kræver en indsats at etablere 
en fællesskabsfølelse på tværs i de tre sogne.

Kigger man på tilhørsforhold til sognet i forhold 
til, hvor lang tid man har boet i sognet viser 
analysen, at stedsidentitet gradvist udvikles over 
tid. Blandt dem, der har boet 0-3 år i deres sogn 
føler 48 % et tilhørsforhold til sognet, mens det er 
74 % blandt dem, der har boet i sognet mellem 
3-9 år. Blandt dem, der har boet hele deres liv i 
sognet føler 85 % et stort tilhørsforhold. 

Tilhørsforholdet til hele området med de tre 
sogne stiger ligeledes proportionelt med den tid 
man har boet i området. Dog ligger tilhørsfor-
holdet til hele området generelt lavere end til 
sognet. 26 % af dem, der har boet i området 0-3 
år føler tilknytning til hele området. For dem, der 
har boet der 3-9 år er det 38 % og dem, der har 
boet der hele livet er det 63 %. 

Folk, der har boet i deres sogn 3-9 år føler så-
ledes større tilknytning til sognet end dem, der 
har boet i sognet hele deres liv føler til klyngens 
samlede geografi.

50%
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Frivilligt arbejde og potentiale
Borgernes frivillige engagement er en forudsæt-
ning for at få et landsbyklyngesamarbejde til at 
lykkes. Det er borgerne, der kommer med viden, 
netværk og kontakter, og borgerne der investerer 
tid i at drive processerne, sætte fælles mål og gå 
efter disse. Det er derfor relevant at se på bor-
gernes frivillige engagement. Det frivillige enga-
gement giver en viden om, hvad udgangspunktet 
er, for at arbejde med borgerdreven udvikling i 
landsbyklyngen.

Tabellen viser, at 43 % af respondenterne delta-
ger i frivilligt arbejde,
55 % gør ikke. 2 % angiver, at de gerne vil kon-
taktes for at høre om mulighederne.

Sammenligner man med landsdækkende under-
søgelser om deltagelse i frivilligt arbejde, er det 
35 % af danskerne, der har udført frivilligt arbej-
de inden for det seneste år31.

Respondenterne i Landet på Midtfyn er der såle-
des større villighed til at yde en frivillig indsats i 
lokalområdet, end det er tilfældet på landsplan.

Ser man specifikt på, hvor længe folk har boet 
i området sammenholdt med deres frivillige 
engagement viser analysen, at dem, der er mest 
aktive i frivilligt arbejde har boet i området mel-
lem 3 og 20 år. 

Blandt de mindst aktive skiller to grupper sig ud. 
Dem, der boet i området mellem 0-3 år og dem, 
der har boet i området hele deres liv. Disse to 
grupper er de mindst aktive i frivilligt arbejde. 
Til gengæld er det i disse to grupper, at flest 
angiver, at de gerne vil kontaktes for at høre 
om mulighederne for at blive aktive. Der ligger 
således et vækstpotentiale for Landet på Midtfyn 
i at lave en målrettet opsøgende indsats over for 
disse grupper.

Ser man på landsdækkende undersøgelser, er 
det ikke overraskende, at disse to grupper skiller 
sig. På landsplan angiver 12 % at de aldrig er 
kommet i gang med frivilligt arbejde, fordi de 
ikke er blevet spurgt32.

Tilflytterne er en særlig vækstgruppe fordi tilflyt-
tere typisk vil være interesseret i at lære lokal-
området at kende og ikke som udgangspunkt 
kender mulighederne for det frivilligt engage-
ment. Hvad angår dem, der har boet på egnen 
hele livet, kan man have tendens til ikke at 
spørge disse, fordi man tror, at de i forvejen ken-
der mulighederne. Dog viser undersøgelser på 
landsplan, at 52 % kommer i gang med frivilligt 
arbejde, fordi de bliver personligt opfordret33.

Ja

43%

Ja Nej

Ikke i øjeblikket. 
Men jeg vil gerne kontaktes

Ikke i øjeblikket. Men jeg vil 
gerne kontaktes

Nej

55%

2%
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Fritids- og aktivitetsudbud 
Gode fritidsaktiviteter er med til at gøre et områ-
de attraktivt og tiltrække- og fastholde borgere. 
Blandt de adspurgte angiver 83 % at de har en 
fritidsinteresse. 17 % har ikke. Ud af de aktive 
kan 68 % dyrke interessen lokalt, mens 32 % må 
udenbys for at gøre det.

Hvilken afstand er du villig til at transportere 
dig i forhold til at dyrke din fritidsinteresse? 
(n=375)

Diagrammet viser at mobiliteten er tilstede på 
forskellig vis i forhold til at transportere sig efter 
fritidsinteresse. 28 % vil bevæge sig 0-4 km. 32 % 
5-9 km, 24 % 10-19 km., mens 16 % er villige til at 
transportere sig over 20 km. Samlet set er 72 % 
villige til at transportere sig mindst 5-9 km.

Savner du muligheder for at dyrke fritidsinte-
resser? (n=453)

83 % savner ikke fritidsinteresser. 17 % angiver 
at de gør. Respondenterne har mulighed for at 
komme med forslag til nye fritids- og aktivitets-
udbud. Det benytter flere sig af. De steder, hvor 
respondenterne har haft de samme forslag, er 
det angivet i parentes, hvor mange personer, der 
har haft forslaget. Forslagene fordeler sig på 
følgende områder:

Ja Nej

Nej

83%

Ja

17%

0-4 km. 5-9 km.

10-19 km. 20 + km.

20 + km.

16% 0-4 km.

28%

10-19 km.

24%
5-9 km.

32%
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Forslag til aktiviteter.

Outdoor

Ridning (4) 
Fiskeklub (3) 
Hunde relaterede aktiviteter (2) 
Motocross 
Større mountainbike bane 
Skøjtebane 
Sejlsport

Familieidræt

Familieaktivitet eller mulighed for at træne som 
voksen, samtidig med at barn går til sport (ikke fit-
ness)

Mangler mulighed for familiesport

Idræt og motion 

Motion og fitness (11) 
Badminton (6) 
Zumba (4) 
Spinning (4)

Det kunne være dejligt med fitnesscenter i den  
lokale hal (4)

Pige fodbold og en ordentlig fodbold klub for piger 
u.20 (3)

Yoga (3) 
Håndbold (2) 
Hockey (2) 
Squash(2) 
Skøjteløb og bane 
Step, aerobic 
Volleyball 
Klatring  
Golf 

Løbegruppe med kompetente undervisere.

Noget med rulleskøjter 
Cykling 
Kampsport, karate 
Billard 
En gå-klub

Spinning 60+ i formiddagstimerne

Svømmehal ville være fint.

Kultur 

Kreative fag / Kunst (3)

Fast øvelokale - musik. Hvor man sikker kan opbe-
vare eget udstyr (2)

Bankospil

Kor

Systue

Aftenskole

Gospel sang

Pensionistcafe

Bogcafe

Kultur tilbud, bio, foredrag, udstillinger, politiske 
møder

Aktiviteter med børn

Bibliotek

Forslagene til aktiviteter samler sig i fire katego-
rier: Outdoor, familieidræt, idræt og motion samt 
kultur. Indenfor outdoor efterspørger flest mu-
lighed for ridning samt en fiskeklub. Indenfor fa-
milieidræt påpeges et behov, men ikke specifik, 
hvad det skal være. På idræt og motionsområdet 
retter den største efterspørgsel sig efter fitness, 
badminton, zumba og spinning. På kulturområdet 
er der stor variation i forslagene. Musiklokale og 
kreative fag nævnes. 

I andre landsbyklynger har man erfaring med 
at invitere de borgere ind til dialog, der i under-
søgelsen har givet udtryk for, at de gerne vil 
kontaktes for at høre mere om mulighederne for 
at blive aktive. Dette med henblik på at høre, 
hvad borgerne interesserer sig for, samt give folk 
mulighed for at danne nye arbejdsgrupper ud fra 
interesse og med afsæt i de fremsatte idéer. På 
den måde kan forslagene til nye aktiviteter være 
med til at udvikle nye tilbud, ud fra borgernes 
behov og med de lokale kræfter, der har lyst til 
at være med til at starte aktiviteter op. Ligeledes 
kan forlagene til nye fritids- og aktivitetsudbud 
give inspiration til de eksisterende lokale for-
eninger.
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I undersøgelsen har respondenterne mulighed 
for at komme med forslag til forbedringer af de 
eksisterende fritidsaktiviteter. Det benytter 14 % 
sig af. I det følgende bringes et udsnit af citater 
fra respondenternes forslag til forbedringer:

Forslag til forbedringer.

Samarbejde om at danne hold

De mange tilbud er kun teoretiske muligheder, da 
der ikke er tilslutning nok til de enkelte tilbud. De 
bliver sjældent til noget, specielt i Ryslinge. Det er 
skammeligt at foreningerne ikke kan slå sig sam-
men, og glæde sig over fælles succes i stedet for 
altid at konkurrere mod hinanden om de små årgan-
ges gunst. Derved bidrager foreningerne til egen 
lukning, da folk flytter deres aktiviteter til Ringe.

Mange hold er for små og så bliver det ikke til noget. 
Det er svært at finde frivillige til at være trænere.

Langt mere samarbejde eller måske kun en forening.

Problemer med og danne hold.

Tilgængelighed

Idræt på tværs og sfo nu er gode tiltag i Ryslinge.

Foreningerne kæmper med at børnene har lange 
skoledage.

Der bør etableres en idrætsforening i Ryslinge.

Lavere priser.

Jeg synes der er for lidt åbne timer i hallen. 

Kommunikation

Det skal være tydeligere for nye medlemmer i for-
eningerne, hvordan de kommer i gang, især områ-
dets børn og tilflyttere.

Jeg føler ikke at jeg bliver informeret om hvad der 
sker (post).

Jeg savner mere samlet info om, hvad man kan i 
området. Måske på hjemmesiden her?

Respondenternes svar fordeler sig på tre emner. 
Øget ønske om samarbejde om at danne hold på 
tværs i klyngen, øget tilgængelighed og bedre 
kommunikation af de eksisterende tilbud.
31 % af respondenterne angiver, at de enten selv 
- eller bor i samme husstand - med personer, der 
dyrker en aktivitet i en hal uden for deres eget 
område. Det er primært selve aktiviteten, der får 
folk til at flytte sig efter den. Men også selve ni-
veauet man dyrker aktiviteten på spiller en rolle. 
At finde det rette niveau samt gode instruktører 
øger også mobiliteten. 

Som vi så i kapitel 3 ligger Ryslinge, Kværndrup 
og Gislev inden for en radius på 6-8 km. fra hin-
anden. Sammenholder man klyngens geografi 
med respondenternes villighed til at bevæge sig 
efter fritids- og aktivitetsudbud viste resultaterne 
tidligere, at 72 % uden problemer er villige til at 
bevæge sig 5-9 km for at dyrke deres fritidsinte-
resse. Den betyder, at man stort set kan bevæge 
sig på tværs i klyngen for at dyrke sin fritidsinte-
resse.
På baggrund af undersøgelsen vil flere i praksis 
være villige til at bevæge sig efter aktiviteter, 
end det er tilfældet i dag, hvis det blev aktuelt at 
slå hold sammen, niveaudele eller oprette nye 
fælles.
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Mødesteder 
Som beskrevet i kapitel 4 har mødesteder stor 
betydning for hverdagslivet. Mødesteder giver 
folk mulighed for at udveksle informationer og 
spørge ind til hinandens liv, hvilket er med til at 
styrke sammenhængskraften i lokalsamfundene. 
I undersøgelsen svarer respondenterne på 
spørgsmålet: 

I hvilken grad har følgende mødesteder betyd-
ning for dig? (n=410-439)

Dagligvarebutikker samt haller og klubhuse 
topper listen med henholdsvis 78 % og 61 % 
af respondenterne, der vægter mødestederne 
betydningsfulde. Herefter kommer offentlige 
institutioner (skole) med 59 %. Kendetegnende 
for netop haller, klubhuse og dagligvarebutikker 
er, at det er uformelle mødesteder. Man kommer 
med et formål, men snakker om løst og fast og 
det er tilfældigt hvem man møder. Disse møde-
steder har stor social betydning for hverdags-
livet. De organiserede aktiviteter i hallerne vil 
ofte begynde formelt med et aktivitetsfokus, men 
udvikle sig til også at være mødesteder, hvor folk 
snakker om andet før og efter aktiviteten.
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Gislev 

Formelle  
mødesteder

Uformelle  
mødesteder

Tredje        
mødesteder

Gislev Friskole

Motorcykelklubben  
KAFFEKVÆRNEN’s hus 

Gislev Kirke

Konfirmandstuen 

Gislev hallens aktiviteter

 

Gislev Hallens Cafeteria

Super Brugsen

Nørrevænget (Arrangementer for 
Gislev Pensionistforening og  
Nørrevængets Venner)

Soccerbanen ved Gislev hallen

Kolonihaverne ved Lykkesholmsvej

Ungdomsklubben i CAI Centeret

Børneskoven i Gislev

Legepladser i Sandager og  
Søndervang

Gislev Forsamlingshus

Gislev Kro

Kværndrup 

Formelle    
mødesteder

Uformelle  
mødesteder 

Tredje         
mødesteder

Kværndrup hallens idrætsforening 
og idrætsaktiviteter

Oasen

FDF

Børnehave og dagplejere

Trunderup Friskole

Tre Ege Skolen/SFO

Egebos 

Venner

Egeskov Mølle

Boldklubben

Husflidsforeningen

Pensionistforeningen

Lokalhistorisk forening

Skydeklubben

Kværndrup Jagtforening

Montagen/Cafeen

Mågereden og Mågeparken (lege 
og fritidsområde) 

Multibanen bag skolen

Egeskov Slot

Røde Kors Butikken 

Kværndrup Station

Oasen

Tanken

Super-Brugsen

Fitness

Bakkelunden

Krocketbanerne 

 

Kværndrup Kro 

Kværndrup hallens cafeteria. 
Herunder fællesspisninger til billig 
penge

Kværndrup Forsamlingshus 

Egeskov Kræmmermarked 

Bænkene ved Super-Brugsen

Ud over de i undersøgelsen vurderede møde-
steder, har styregruppen for Landet på Midtfyn 
kortlagt mødesteder, der lokalt vægtes betyd-
ningsfulde for fællesskabet. Oversigterne, der 

følger er opdelt efter sogne og giver et blik på 
variationen af eksisterende mødesteder, og hvor 
man kan møde folk i forskellige sammenhænge.
Mødesteder, der har betydning for fællesskabet:
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Ryslinge

Formelle    
mødesteder

Uformelle  
mødesteder 

Tredje         
mødesteder

Skydeklub

Ryslinge Friskole

Myretuen privat børnehave og vuggestue

Børnehaven Eventyrhuset

Tre Ege Skolen  

Gråbjergvej 8 Fløjte Emils hus

Gråbjergvej 6. Keramikværksted og Hus-
flidsskole kommunalt foreningshus

Ryslinge sognekirke og Nazarethkirken 
med valgmenighed og frimenighed

Ryslingehallen med halbestyrer og diver-
se idrætsforeninger 

Ryslinge Høj og Efterskole

Luthersk mission

Ryslingehallens cafeteria

Ryslinge gamle Rådhus kantine

Fabers Fabrikker

Anlægget foran højskolen

Skulpturparken 

Vesterled ældrecenter 

Dagli-Brugsen 

Bentes bageri 

Spar Ryslinge.

 

Ryslinge forsamlingshus

Herys (Herringe-Ryslinge) 
lokaler (håndbold)

Fem fælleshuse i vængerne

Oversigten inddeler de angivne mødesteder i 
forskellige typer. De formelle mødesteder er 
mødesteder, hvor folk typisk mødes med forvent-
ning om et læringsudbytte, og deltagelsen er 
planlagt. Læringsinstitutioner, skoler, børnehaver 
og fastlagte fritidsaktiviteter er eksempler på 
dette. De formelle mødesteder har ofte udpege-
de personer med formelle funktioner, som man 
kan rette henvendelse til og samværet er styret 
’udefra’. 

De uformelle mødesteder nævnes flest gange 
af respondenterne. Det er mødesteder, hvor folk 
kommer med et formål, som fx når man handler i 
Brugsen, men det er tilfældigt, hvem man møder, 
og hvad man snakker om. Styringer sker ’nede-
fra’ af folk selv. De uformelle mødesteder har 
stor betydning for hverdagslivet.

Ved de tredje mødesteder er det sociale sam-
vær i fokus. Man kommer for at snakke med folk 
og være sammen med andre, som fx til fester 
i forsamlingshusene og til de årlige markeder. 
Oversigten er ikke komplet og dækkende for 
hele landsbyklyngen, men den giver et indblik i 
de tilgængelige og forskellige typer mødesteder 
i de tre sogne, som borgerne vurderer betyd-
ningsfulde for fællesskabet.
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Kommunikation
Kommunikation er vigtigt i landsbyklyngesamar-
bejde. For styregruppens arbejde med at skabe 
kendskab til projektet handler kommunikation 
om, hvordan borgerne i dag og fremadrettet 
ønsker at indhente viden om, hvad der foregår 
lokalt. Ved at kende sine målgrupper kan styre-
gruppen planlægge, hvordan kommunikationen 
bedst sker.

I undersøgelsen svarer respondenterne på 
spørgsmålet:

Hvis du skal søge oplysninger om lokale for-
hold, hvor søger du så disse (du kan sætte op 
til to krydser)?

64 % af respondenterne har internettet som det 
foretrukne sted at indhente oplysninger. Med 
internet menes bl.a. lokale hjemmesider, der 
formidler, hvad der sker lokalt. Herefter kommer 
Lokalaviser med 39 % og sociale medier, fortrins-
vis facebook med 37 %. 

En ting er, hvad man selv foretrækker. En anden 
ting er, hvad borgerne mener bedst fungerer i 
området som helhed. 

Hvilken kommunikationsform ser du som den 
bedste når man skal fortælle om lokale forhold 
(du kan sætte op til to krydser)?

Også når det gælder kommunikation på et mere 
overordnet plan ser respondenterne internettet, 
Lokalaviser og sociale medier (facebook) som 
de største potentialer. Der er her tendens til, at 
de sociale medier anses for vigtigere. Denne 
kommunikationsform er baseret på større grad 
af dialog og mulighed for at byde aktivt ind med 
spørgsmål end en typisk envejsformidling på en 
hjemmeside. Sociale medier arbejder også med 
kortere deadlines i forhold til arrangementer. 
Mund-til-mund metoden prioriteres ligesom sog-
nebladene lavest.

Det er interessant, at mund-til-mund metoden 
ikke vægtes højere af respondenterne. Denne 
kommunikationsform, hvor man snakker person-
ligt med hinanden er netop med til at formidle 
lokale nyheder og skabe sammenhængskraft på 
alle typer mødesteder. Landsdækkende under-
søgelser viser, at netop personlige opfordringer, 
har stor indflydelse på deltagelse til lokale ak-
tiviteter og frivilligt engagement. Så til trods for, 
at mund-til-mund metoden er en tidskrævende 
måde at komme i dialog med folk er på, er den 
også bevist meget effektiv i forhold til at få flere 
interesserede og aktive i lokal udvikling.

Kortlægningen af mødesteder, kan her bruges 
til at målrette en indsats, hvor man vil gå efter 
at komme direkte i dialog med folk via mund-
til-mund metoden. Som undersøgelsen viste, vil 
dagligvarebutikker og hallerne være to gode ste-
der at møde folk og formidle budskaber, da disse 
vurderes mest betydningsfulde for fællesskabet 
og er steder, hvor folk ofte kommer.
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Idrætshallerne 
Haller og idrætsfaciliteter er uformelle møde-
steder. De er væsentlige for landsbyklynge-
samarbejde, da uformelle mødesteder som fx 
velfungerende idrætsfaciliteter med et bredt 
aktivitetsudbud rettet mod alle aldersgrupper, er 
med til at sikre den generelle tryghed og trivsel 
i hverdagen og sammenhængskraft i lokalsam-
fundet. I borgerundersøgelsen vurderes haller 
og klubhuse at være de mødesteder, der har 
næststørst betydning for respondenterne. 61 % af 
respondenterne vurderer at haller og klubhuse 
har meget høj og høj grad af betydning lokalt. 
Kun overgået af dagligvarebutikker.

På den baggrund har styregruppen i Landet på 
Midtfyn taget initiativ til dialog med de aktører 
der står bag hallerne i de tre sogne. 

Der er en idrætshal i Kværndrup, Ryslinge og en i 
Gislev. De går samlet under betegnelsen Ryslin-
gehallerne. Hallerne har fælles bestyrelse, og 
har haft det siden de blev bygget i henholdsvis 
1975, 1980, og 1989. 

Ryslingehallerne er i dag, som så mange andre 
haller i Danmark udfordret af, at de er bygget 
i en periode, hvor der var stor efterspørgsel på 
haller. Nyere tids tendenser inden for idræt har 
taget presset af efterspørgslen på hallerne og 
mange haller står i dag med faldende aktivi-
tetsniveau, stor slitage og behov for moderni-
seringer. Hertil kommer for Ryslingehallernes 
vedkommende beskæringer i tilskuddet fra 
Faaborg-Midtfyn kommune.

Fra bestyrelsen for Ryslingehallerne lyder det, 
at de primært bruger deres energi på økonomi 
og drift. Ryslingehallerne er pressede og med de 
nuværende udsigter til yderligere besparelser fra 
Faaborg-Midtfyn kommune skal der væsentlige 
ændringer til, hvis man vil bevare hallerne.

Bestyrelsen fortæller, at de på den ene side kan 
se fordele ved fællesskabet fx at de deles om 
drift og personaleudgifterne, men på den anden 
side tror de, at man kunne styrke det lokale ejer-
skab ved en opsplitning:  

”Min fornemmelse er, at flertallet ønsker, at vi 
ophæver fællesskabet – at vi fik hvert vores 
mødested i hvert sit område – jeg tror det lokale 
engagement ville blive bedre” (Medlem af besty-
relsen). 

Bestyrelsen giver udtryk for, at de som samlet 
bestyrelse ønsker et samarbejde om- og hjælp 
til afklaring af fremtiden for Ryslingehallerne. De 
ser det som relevant at dele deres bekymringer 
og forhåbninger for fremtiden med styregruppen 
i Landet på Midtfyn, der netop har som opgave 
at arbejde for at etablere et stærkere fællesskab 
mellem de tre byer.

Styregruppen bag Landet på Midtfyn har på 
baggrund heraf besluttet at nedsætte en uvildig 
arbejdsgruppe, der i samarbejde med en konsu-
lent fra DGI Faciliteter skal udarbejde realistiske 
modeller for organisering, drift og udvikling af 
Ryslingehallerne. Arbejdsgruppen får til opgave 
at arbejde med 3 modeller: Opsplitning i 3 enhe-
der, Centraliseringsmodel og Øget fællesskab 
med udvikling af fælles foreningsliv i de 3 haller.

Arbejdet er påbegyndt og kører parallelt med 
udvikling af landsbyklyngesamarbejde.

6. Møder med lokale grupper

Til at supplere borgerundersøgelsen er der gennemført en række kvalitative møder 
med lokale aktører. Aktørerne er valgt ud fra stort kendskab til lokalområdet og de 
mødesteder, der i borgerundersøgelsen vægtes betydningsfulde af borgerne.
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Forsamlingshuse
Forsamlingshusene er såkaldte tredje møde-
steder, hvor det sociale samvær er i fokus. I 
borgerundersøgelsen får forsamlingshusene 
som mødested en placering som det fjerde mest 
betydningsfulde mødested, hvor 52 % af respon-
denterne mener, det har en meget høj og høj 
grad af betydning for fællesskabet. Forsamlings-
husene har en væsentlig betydning for fælles-
skabet. 

I Landet på Midtfyn er der tre forsamlingshuse. 
Henholdsvis Kværndrup, Gislev og Ryslinge 
Forsamlingshus. Husene i Kværndrup og Gislev 
er nøglehuse, det er bestyrelserne, der driver 
husene, som lejes ud til arrangementer. Samtidig 
står bestyrelserne bag forskellige sociale arran-
gementer, hvor de inviterer ind og søger at skabe 
overskud til huset. 

Forsamlingshuset i Ryslinge er Danmarks æld-
ste. Det er bygget i 1871. Det drives også af en 
bestyrelse, men de har ansat en vært, der sørger 
for arrangementer i huset og leverer mad ud af 
huset. 

Der har været afholdt et møde med repræsen-
tanter fra de tre bestyrelser og værten fra Rys-
linge forsamlingshus. De giver alle de udtryk for, 
at forsamlingshusene har stor historisk værdi, de 
har dannet og danner fortsat ramme om mange 
væsentlige begivenheder for hele området: 

”Vi ser jo på vores forsamlingshus som en rigtig 
pæn gammel bygning som har været der i mange 
år og som gerne skulle blive ved med at være 
der, men jeg ved ikke helt, hvordan de unge ser 
på det” (medlem af bestyrelsen). Og som en 
anden udtrykke det:

”Det er jo faktisk sognets storstue” (medlem af 
bestyrelsen). Og længere fremme i samtalen:

”Forsamlingshuset er et neutralt samlingspunkt 
for hele lokalbefolkningen som ikke er forbundet 
med idræt deller religion -  alle er velkomne ” 
(medlem af bestyrelsen).

Citaterne viser forsamlingshusenes sociale funk-
tion som samlingssteder, der giver folk mulighed 
for at knytte forbindelser og etablere tillid. Med 
ordet ”stue” indikeres, at forsamlingshusene næ-
sten har en privat karakter, hvor man mødes med 
venner og familie. På den måde er forsamlings-
husene med til at rykke folk tættere sammen i 
lokalområdet. 

Der gives ikke kommunalt tilskud til forsamlings-
husene i Faaborg-Midtfyn kommune, så husene 
er drevet af bestyrelserne. Bestyrelserne giver 
udtryk for, at alle forsamlingshusene har opbak-
ning lokalt set. 

Traditionelt har der ikke været etableret et sam-
arbejde mellem de tre forsamlingshuse: 

”Vi samarbejder ikke, men vi er heller ikke 
konkurrenter, vi trækker på hinanden, når det er 
nødvendigt” (medlem af bestyrelsen).

Bestyrelserne og værten for forsamlingshuse-
ne er interesserede i, hvordan man kan styrke 
forsamlingshusene, og udveksle erfaringer 
om drift, udvikling, forsikring, prissætning ved 
fællesspisning, forsikring, mobilepay, kommuni-
kation og hjemmesider mm. De to nøglehuse er 
interesseret i at skabe endnu bedre samarbejde 
fremadrettet ved fx at anbefale deres kunder at 
få maden leveret fra Ryslinge. 

Motivationen for i fællesskabet at styrke forsam-
lingshusene er stor og alle enheder har styrker 
og aktiviteter, der med fordel kan deles. Tillige 
kan der på områder som indkøb, drift og kommu-
nikation dannes fællesskaber, til glæde for alle 
husene. 

Målet er at sikre de nuværende forsamlingshuse 
som centrale mødesteder i lokalsamfundet frem-
adrettet samt at arbejde med at undersøge, hvad 
der skal være fokus på i forhold til at tilpasse og 
udvikle forsamlingshusene, så de også matcher 
fremtidens behov.
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Nærværende rapport giver ikke et fuldstændigt 
billede af landsbyklyngen med de idéer, drøm-
me, muligheder og udfordringer, der er for frem-
tiden. Rapporten er et udtryk for tendenser, der 
bygger på besvarelser fra 10 % af det samlede 
indbyggertal. I alt 515 besvarelser samt møder 
med lokale netværk og dialog med styregrup-
pen, der har stort kendskab til området.

Borgerne, der har deltaget i spørgeskemaun-
dersøgelsen peger på, at hallerne er vigtige 
uformelle mødesteder, og her står lokalsamfun-
dene i Gislev, Ryslinge og Kværndrup overfor en 
udfordring med den fortsatte drift af hallerne. Der 
er indledt en proces med henblik på at afklare 
hallernes fremtid, og her spiller styregruppen en 
væsentlig rolle i en samlet organisering, der går 
på tværs af de tre lokalsamfund. Styregruppen 
kan være med til at bygge bro og involvere på 
tværs. 

Parallelt med processen omkring hallerne er det 
væsentligt, at styregruppen også lægger op til 
en proces, hvor man involverer foreningerne og 
kan styrke både foreninger og aktivitetsudbud. 
Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 
peger på, at borgerne er mobile i forhold til at 
transportere sig efter fritidstilbud og ser potentia-
ler i at samarbejde på tværs og fx. sammenlæg-
ge hold. 

Det videre arbejde med Landet på Midtfyn
Styregruppen har siden borgerundersøgelsen 
blev afsluttet afholdt tre borgermøder, hvor alle 
områdets borgere har været inviteret dels med 
henblik på at informere borgerne om projektet og 
resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen og 
dels med henblik på at involvere borgerne i det 
videre arbejde med udvikling af landsbyklyngen. 
I den kommende tid bliver den store udfordring 
for styregruppen at involvere flere i arbejdet 
og nedsætte arbejdsgrupper ud fra de temaer, 
man vil arbejde med. Her er kommunikation en 
væsentlig faktorer.

Rapporten og borgermøderne giver styregruppen 
for Landet på Midtfyn et styrket beslutnings-
grundlag for at lave prioriteringer og beslutnin-
ger om indsatsområder, og arbejdsgrupper, der 
fremadrettet skal arbejdes med. 

De næste skridt for Landet på Midtfyn er ud over 
arbejdet med involvering, kommunikation og 
foreninger og at udarbejde en udviklingsplan. 
Styregruppen forventer at kunne påbegynde 
udviklingsplanen i løbet af efteråret 2016. 

7. Perspektiver

Kapitlet sammenfatter på baggrund af hovedresultaterne af analysen og borgerun-
dersøgelsen potentialer og barrierer for det fremadrettede arbejde med at skabe en 
udviklingsplan for Landet på Midtfyn.
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