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1.

POTENTIALEPLAN FOR
HÅNDEN UNDER MIDTFYN

Indledning
Det er nu ca. 2 år siden, at de første ideer
om at danne en landsbyklynge i området
vest for Ringe opstod.
Sytten små landsbysamfund kom til at danne det, som nu kendes som landsbyklyngen Hånden under Midtfyn.
Denne potentialeplan fortæller om, hvordan ideen
om en landsbyklynge blev realiseret, om arbejdet
med at etablere klyngen og om hvilke overvejelser,
der ligger til grund for den måde, klyngen er organiseret på samt hvilke initiativer, vi har igangsat for at
opbygge og styrke et fællesskab i landsbyklyngen.
Endelig vil planen også pege fremad og beskrive de
spor, som er lagt, for det fremtidige arbejde.

Planen henvender sig først og fremmest til borgerne i klyngen, og er et værktøj til dem, som fremover
skal arbejde med strategier for klyngesamarbejdet
og søsætte nye aktiviteter og projekter, som kan
styrke fællesskabet og samarbejdet i klyngen.
Potentialeplanen bygger i høj grad på input fra borgerne, fra borgermøderne og fra den gennemførte
borgerundersøgelse.

Generelt om landsbyklynger
Landsbyklynger er en kampagne, som er igangsat
af Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og DGI
under indtryk af, at befolkningstallet i landdistrikterne har været støt faldende gennem de sidste 40 år.
Dette har affødt en del markante ændringer, som fx
har vist sig i ved, at den offentlige service er flyttet
længere væk og dagligvarebutikker og arbejdspladser er forsvundet fra landdistrikterne. Det har således blevet mærkbart vanskeligere at skabe vækst
og sikre livskvalitet i landsbysamfundene.
Landsbyklynger er et svar på denne udfordring ud
fra en tese om, at landsbyer står stærkere, når de
står sammen. Samarbejde mellem landsbyer skal
vise nye veje, som kan skabe grundlag for ”det
gode liv på landet”. Ønsket er, at borgere i landsbyer samarbejder og opstiller fælles langsigtede mål
for hele klyngen i samarbejde med kommunen. Her
ligger en forventning om, at samarbejdet mellem
landsbyerne indeholder økonomiske, kulturelle og
selvopfattelsesmæssige potentialer og desuden er i
stand til at styrke fællesskabet i området.
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DEFINITION AF EN
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles
strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne
benytter hinandens styrker til at
udvikle både den enkelte landsby og
hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab og om at
samles om fælles fysiske faciliteter
og aktivitetsmuligheder

www.landsbyklynger.dk.

OM HÅNDEN UNDER MIDTFYN
Hånden under Midtfyn er én af i alt 29 landsbyklynger fordelt over hele Danmark. I Faaborg-Midtfyn
Kommune findes foruden Hånden under Midtfyn
også landsbyklyngen Landet på Midtfyn, som samler sig om de tre bysamfund Kværndrup, Ryslinge
og Gislev. Desuden er landsbyklyngen Fyns Søland
skabt på grænsen mellem Faaborg-Midtfyn og
Odense Kommune.
Området vest for Ringe er præget af meget små
landsbysamfund uden en centerby. Der er ikke
længere nogen dagligvarebutikker og der er kun
én folkeskole tilbage med 7 Klasser og 4 friskoler.
I området findes mange små enkeltmandsvirksomheder og ingen større private eller kommunale
arbejdspladser. Et midtfynsk Wild West, som står i
fare for at blive marginaliseret på Midtfyn og i forhold til udviklingen på Ringeegnen. Foreningslivet
har store udfordringer med at rekruttere medlemmer og frivillige, som kan påtage sig at være instruktører eller varetage organisationsarbejdet. Det
er svært at opretholde ”kritisk masse” til at drive og
udvikle foreninger og samlingssteder. Derved bliver
det alene på de målgruppespecifikke samlingssteder (skole, kirke samt hal og forsamlingshuse) og til
bestemte arrangementer, at borgerne mødes.

LANDSBYKLYNGEN
BESTÅR AF
LOKALOMRÅDERNE
Espe, Krarup, Snarup,
Søfælde, Lydinge, Tange,
Findinge, Pennsylvanien,
dele af Tingsskoven,
Gestelev, Heden, Vantinge,
Palleshave, Nordskov og
Boltinge, Herringe, Rudme,
Volstrup, Brangstrup,
Boltinggaardskov, Hillerslev,
Højrup, Sallinge og Nybølle.
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Demografi – udvikling og profil
en forventning, der er afhængig af flere faktorer.
Den er et vigtigt redskab for den kommunale
planlægning, fordi den kan anvise behovet for den
kommunale service, herunder eksempelvis antal
pladser i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidsordninger og på plejehjem.

Der bor i dag 51.376 borgere i Faaborg-Midtfyn
Kommune. Heraf bor de 3.217 i landsbyklyngen
Hånden under Midtfyn. Ifølge kommunen har
befolkningstallet været svagt stigende siden 2007
med enkelte udsving i de mellemliggende år.
Faaborg-Midtfyn Kommune forventer, at der
kommer flere borgere i årene frem mod 2031. Det
fremgår af befolkningsprognosen, der fremskriver
forventninger om antal fødsler, dødsfald, flyttemønstre, indvandring og det forventede boligbyggeri.
Prognosen er ikke en garanti for en udvikling, men

Ser man på den faktuelle udvikling for landsbyerne i
klyngen i perioden 2007-2017 viser den, i modsætning til kommunen som helhed, at indbyggertallet er
faldende.

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2017)
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Figuren viser udviklingen i indbyggertallet i de enkelte sogne fra 2007 til 2017. Overordnet ser udviklingen stabil ud, men en nærmere analyse viser, at
4 ud af 6 sogne har faldende indbyggertal fra 2007
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til 2017. Kun Gestelev og Heden sogne har oplevet
en lille fremgang i indbyggertallet. Fremgangen er
dog så lille, at den ikke opvejer et samlede fald i
antallet af borgere på 52 i perioden 2007-2017.
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Figuren viser hvor stor en procentdel af det samlede indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper
udgør i hhv. 2007 og 2017. Tallene er beregnet
samlet for alle seks sogne i klyngen. Analysen viser
et fald i antallet af småbørn (0-6 år), et fald i antallet

af børn i den skolepligtige alder (7-16 år), lidt flere
unge (17-25 år), et fald af antal borgere i den
arbejdsdygtige alder (26-64 år) samt en stigning i
antallet af ældre (65+).

Tallene betyder, at der siden 2007 er blevet færre
borgere i den arbejdsdygtige alder og flere pensionister. Det er typisk de forskydninger, som påvirker
behovet for den kommunale service, og den type

forskydninger der gør, at kommunen har brug for
borgernes input til udvikling af løsninger inden for
velfærdsområdet.

Gennemsnitsalder

I Danmark er gennemsnitsalderen 41,4 år. I Hånden under Midtfyn ligger den på 39,8 år. Analysen
viser, at der er interne forskelle mellem sognene,
og at fem ud af seks sogne har oplevet en stigning
i gennemsnitsalderen fra 2007-2017.
Heden har som eneste sogn en faldende gennemsnitsalder. I Vantinge er gennemsnitsalderen
steget mest – fra 35,9 år i 2007 til 41,2 år i 2017,
hvilket er en gennemsnitsstigning på mere end
fem år i perioden. Det er værd at bemærke, at
gennemsnitsalderen i klyngen er lavere end på
landsplan. Det er et særsyn, da mange landdistrikter oplever, at de unge flytter væk og de ældre
bliver tilbage, hvorved gennemsnitsalderen bliver
højere end på landsplan. Det mønster ses ikke i
landsbyklyngen Hånden under Midtfyn.

2007

2017

Heden

40,6

40,1

Herringe Rudme

37,7

39,4

Gestelev

36,9

39,0

Espe

38,9

39,6

Vantinge

35,9

41,2

Hillerslev

39,0

39,4

38,2

39,8

39,9

41,4

GENNEMSNIT
(klyngen)
GENNEMSNIT
(landsplan)

Kilde: Kortlægning og analyse, Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn, DGI, 2018.
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Kort over mødesteder

Forsamlingshuse
	Forsamlingshuse
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Skoler og
institutioner

	Skole
Friskole
SFO
Juniorklub
Børnebilledskole
Ungdomsklub
Børnehave
Vuggestue
Dagplejer
Efterskole

Kirker

	Kirke

Idrætshaller og
klubhuse

	Klubhus
Idrætshal
Motionsmødesteder

Ringeegnen
I 2015 vedtog Faaborg-Midtfyn Kommune en ny
udviklingsstrategi, hvori man overgik til en opdeling
i tre egne, som erstatning for en tidligere opdeling
af kommunen i fem områder.

hvad egnen kan tilbyde nuværende og kommende
borgere. Klyngen Hånden under Midtfyn indgår som
en del af Ringeegnen, der har overskriften ”Hånden
og Ånden.

Hertil fulgte et ønske om at udvikle by-og egnsprofiler for disse tre egne: Forstadsbåndet, Ringeegnen
og Faaborgegnen.

Faaborg-Midtfyn kommune er opdelt i 21 lokalråd,
som er samlet i foreningen Fynsland. Her arbejdes
med landsbyudvikling, og foreningen er en vigtig
sparringspartner for kommunen. Hånden under
Midtfyn har et tæt samarbejde med Fynsland.

By-og egnsprofilen sætter fokus på eksisterende og kommende styrker, særlige kendetegn, og

HVORFOR EN LANDSBYKLYNGE?
Borgerundersøgelsen fra 2017 viser bl.a. at:
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i klyngen.
97 % af respondenterne er tilfredse med at bo i
området.
I forlængelse heraf mener 87 %, at et samarbejde
på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, hvis
landsbyerne skal overleve. Det vidner om en stor
opbakning til landsbyklyngen.
Der er kortlagt mange mødesteder i klyngen.
Mødesteder (se kortet side 8), der har betydning
for hverdagslivet og for livskvaliteten. Borgerne
vurderer, at ’tilbagevendende årlige arrangementer’ som fx byfester og ’institutioner’ har de største
potentialer til at styrke fællesskabet på tværs af
klyngen. Herefter kommer ’haller og klubhuse’ og
dermed også foreningslivet. Skoler og institutioner
er også den type mødested, hvor flest respondenter
(43 %) kommer mindst én gang om ugen.

kan drage nytte af dette, hvis de er dygtige nok til
at gribe muligheden og tilpasse og sammenlægge
hold.
At udvikle en stærk klyngeidentitet omkring
”Hånden under Midtfyn”, er vigtig for at løfte hele
Ringeområdet. Det unikke i vores landsbyklyngedannelsesprojekt er, at den skal fungere i samarbejde med en centerby og en nærliggende anden
landsbyklynge. Vi har i ”Hånden under Midtfyn”
tradition for virkelyst og for stærke fællesskaber. En
stærk lokal identitet er den Grundtvig-Koldske. Men
vi har behov for at gentænke det vi gør. Og vi har
behov for at både at få styrket den lokale organisering og styrket de tværgående alliancer i en ny klyngedannelse i området. Her har man ingen tradition
for ”at gå over åen” eller krydse sognegrænserne,
hvilket bliver nødvendigt, hvis området skal vende
fraflytning til tilflytning.

Langt de fleste (76 %) er tilfredse med det fritids- og
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. De mest
populære forslag til nye aktiviteter er vandreture (70
%), fitness (44 %) og aktiviteter for unge (43 %).
Foreningerne i området har siden 2008 oplevet faldende medlemstal, men samlet set er 87 % villige
til at bevæge sig op til ni km efter det rette aktivitetsudbud. Det kan derfor konkluderes, at der er
udpræget villighed til at transportere sig rundt i klyngen for at deltage i fælles aktiviteter. Foreningerne
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Udvikling på 4 planer
Vi har brug for at udvikle en innovativ kultur,
centreret omkring vores fælles skoler/mødesteder/
kirker, byggende på en fælles identitet og de gode
historier i klyngen.
Vi har behov for at kunne udvikle os på 4 forskellige
planer.
1) Det lokale,
2) I klyngeregiet
3) På Ringeegnen
4) I relation til kommunen.
Et samarbejde på klyngeplan vil ikke kunne stå
alene. Derfor betragter vi udviklingen af landsbyklyngen ”Hånden under Midtfyn” for en vigtig
brik i et større puslespil. Der skal opbygges en
fælles vision for klyngen, men sat i relation til både
det lokale og det globale perspektiv. Og det første
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globale perspektiv er samarbejdet på Ringeegnen
og landsbyklyngen ”Landet på Midten”. Derfor har
vi også behov for at etablere en stærk landsbyklynge for at kunne løfte endnu højere med centerbyen
Ringe som nærliggende dynamo.
Det er nærliggende, at vi har mulighed for at øge
bosætningspotentialet ved at skabe mere synergi
mellem klyngeområdets ”markante aktører”; Foderstoffen (spillested), skolerne, kirker, forsamlingshuse, hallen samt entreprenante virksomheder og
landmænd, samt de enkelte landsbyer. Samtidig er
der gode muligheder i at udvikle på vores natur- og
stedbundne potentialer. Vi har nogle unikke historier
der burde genfortælles. Vores muligheder ligger i at
koordinere det fremadrettet i et tættere landsbyklyngesamarbejde.

SWOT analysen
SWOT analysen bygger bl.a. på udsagn fra det
første borgermøde som Initiativgruppen indkaldte til
for at præsentere ideen om en landsbyklynge. Det

STYRKER

• Grundet landsbyernes størrelse, har vi tradition/erfaring med at søge samarbejde med de
omkringliggende landsbyer.
• Et stærk ”bagland” med ressourcer og gode
netværk
• Tradition for at arbejde udviklingsorienteret.
• Traditionelle og mere moderne virksomhedstyper er placeret i området, som kan danne
udgangspunkt for at skabelse af ny synergi
på tværs.
• Udbygning af et bredere samarbejde mellem
områdets aktører.
• Udbygge fortællingen omkring områdets
stærke skoletilbud
• Udvikling af områdets naturpotentialer –
vandløb og tidligere råstofudvindingsområder
samt formidlingen heraf.
• Være sammen om, at opbygge særlige profiler for forsamlingshuse og kirker.
• På trods af, der ingen indkøbsmuligheder er i
områder, har området mulighed øge bosætningen i området, især for børnefamilier. Især
pga. velholdte og varieret boligtyper, der kan
appellerer til forskellige familie- og livsstilstrukturer. Gode pasnings- og skolemuligheder. Tæt afstand til Ringe, hvor der er et gode
indkøbs- og aktivitetsmuligheder. Endvidere
ligger området under en halv times kørsel fra
Odense.

MULIGHEDER

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skabe synlighed.
Positiv fortælling om vores område.
Skabe netværk/ fællesskaber.
Skabe lokal udvikling.
Åbenhed om aktiviteter og faciliteter.
Lave fællesskaber – fx gammel på landet /
unge på landet.
Samlet aktivitetskalender.
Samle aktiviteter.
Synliggjort personlige kompetencer.
Dele økonomi.
Fælles aktiviteter.
Få ordnet praktiske ting i bybilledet, byskilte,
belægninger.
Øget kendskab til hinanden.

skete den 23. januar, 2017, hvor ca. 40 personer
mødte op i Espe Hallen.

• Større kendskab til aktiviteter.
• Udnytte hinandens kompetencer, skabe
synergi og ny samarbejder.
• Øjenåbner.
• Lave fælles visionsplan.
• Bryd grænser.
• Ønske om fælles printer og fælles indkøbs
muligheder.

SVAGHEDER

• Uvidenhed om hinanden og de aktiviteter der
foregår lige i nærheden. Alle var enige om, at
der mangler en kommunikationsplatform og
det er højeste prioriteret i samarbejdet.
• Manglende samspil mellem: folkeskole,
friskole, kirke, foreninger, lokalråd, beboerforening, borgerforening, hal, lokalblade,
forsamlings- huse/steder, erhverv, og andre
med interesse i lokalsamfundet.
• Vi har nok i os selv – er det for at overleve – eller fordi vi ikke gider hinanden? De
nærtliggende lokalområder danner klynger og
får politisk fokus. Vi mener vi bliver svækket i samarbejdsrelationen, hvis vi ikke står
sammen!
• Vi har ingen dagligvarebutikker i området – Vi
har kun Espe hallen og Espe skole som lokalt
samlingspunkt. Mange børn går på friskole.
• Lokalområdet – der er i alt 3 friskoler i området.
• Dårlige busforbindelser – børn der går på
friskole har ikke krav på offentlig transport og
derfor er busforbindelsen skåret kraftigt, samt
forbindelse til uddannelsessteder.
• Der mangler information om teletaxa ordninger.
• Små lokalsamfund med få indbyggere – det
er svært at råbe politiker op alene!

TRUSLER

• Manglende opbakning til aktiviteter og foreningsarbejde. Hvordan får vi flere til at melde sig til bestyrelsesarbejde eller skal noget
af foreningslivet lægges sammen?
• Ringe - set i forhold til os på ”landet”.
• De får det hele, vi får ingen ting” siges der tit
i området.
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Landsbyklyngens potentialer
Frihed til at gøre og skabe. ”Frihed til fælles bedste”, den Grundtvigske arv, er iboende hos mange
borgere. Vi bærer bevist eller ubevist en tradition,
som handler om frihed. Frihed til at gøre, skabe
og ytre os, og her på Midtfyn har vi virkelig taget
frihedsbegrebet til os.

Friskoler og skoler

Vi udvikler og værner om områdets tre friskoler, og
har en folkeskole fra 0.til 6. klasse, der bygger på
stærke værdier. Vi kan byde børnefamilier velkomne til et område, hvor de har mulighed for, at vælge
mellem fire forskellige skoler og skoleformer. Alle
inden for en begrænset geografisk afstand.

Kultur

Vi har opbygget en aktiv kultur og musikscene,
nærmest på bar mark - Foderstoffen.
En lille landsbyscene med over 900 medlemmer fra
hele Fyn, som gennem årene har tiltrukket nogle af
Danmarks største musiknavne.

Samlingssteder

Der er 5 aktive forsamlingshuse i henholdsvis
Gestelev, Espe, Vantinge, Heden og Krarup.
Espehallen er samlingssted for de sportsaktive
fra hele området. Der er nedlagte folkeskoler
i flere byer, der bruges som samlingssted for
idrætsforeninger, pensionistforeninger, husholdningskredse ungdomsklubber, borgermøder,
mm. Espeskole og Friskolerne i Krarup, Rudme
og Hillerslev er også lokale samlingssteder for
borgernes aktiviteter.

Huse og forsyning

Området rummer både nye og gamle, store og små
huse, nedlagte husmandssteder med og uden jord,
alle kendetegnede ved, for langt de fleste vedkomne, at de er pæne og velholdte.

Vi har flere lokale dilettant foreninger i Gestelev og
Hillerslev, hvor lokale mødes og opføre amatørteater til stor morskab for lokalbefolkningen.

Området er udbygget forsyningsmæssigt med
separatkloakering.

Idrætsfaciliteter

Klyngen er præget er mange små erhverv - en del
landbrugs samt enkelmandsvirksomheder inden for
handel, musik og konsulentbranchen.

Idrætsfaciliteterne bliver løbende udbygget med udbygning af fitnessfaciliteter, boldbaner og skydebane i Espehallen. Klubhuset i Hillerslev er ligeledes
udbygget med fitnessfaciliteter, og der er etableret
kunstgræsbane samt modernisering af klubhuset.
Flere steder i områder driver og ejer vi selv klubhuse og boldbaner.

Friluftfaciliteter

En nedlagt jernbanestrækning, er omdannet til en
attraktiv cykel-, ride- og natursti. En gammel grusgrav er omdannet til Espe folke- og tumlepark, hvor
der er rejst skov, og etableret stier og shelters.
En række Put and Take søer, shelters, bålhytter,
primitive vandre- og cykleopholdspladser samt stier
ligger varieret spredt ud i området. En række mindre og større vandløb gennemskærer området, og
flere steder er der etableret trampetier i forbindelse
hermed.

Kulturarv og turisme

Området er flankeret af store og markante kulturarvs- og turistdestinationer - Brahetrolleborg og
Egeskov slotte og godserne Boltinggaard, Gelskov
og Fjellebro. Alene Egeskov slot tiltrækker over
200.000 turister årligt. Gelskov gods har årlig luksus

12

genbrugsmarked, der tiltrækker kræmmer fra hele
landet. Boltinggaard er i gang med at etablere en
ny turistdestination, med film og filmkulisser som
omdrejningspunkt.

Erhverv, tele og internet

I Espe og Vantinge er der mindre industriområder
med samlet erhverv.
Inden for de seneste år, er der i et nedlagt plejehjem i Hillerslev, blevet indrettet et moderne
konferencecenter, Thaisenhus. De arbejder bl.a.
med en køkkenskole, der fokuserer på tilberedning
af fynske fødevarer.
Hjemly fri- og efterskole er områdets største virksomhed med 65 ansatte.
Området er mere eller mindre fuldt udrullet med
fibernet, og i 2016 er opført en telemast, der forbedrede mobildækningen i området. Gode tele og
internetforbinder giver gode mulighed for opstart af
hjemmevirksomheder.
Samlet set formår de enkelte små lokalsamfund, på
trods af, at der ikke er indkøbsmuligheder i området, at fastholde bosætning og lokalt engagement til
det enkelte lokalområde.

Muligheden for bosætning og værditilførsel til området er til stede, idet området har en række uudnyttede potentialer.

At øge indtjeningen og jobskabelsen omkring
turisme med afsat i de store kulturinstitutioner og
naturpotentialerne

Bosætningspotentialet

Stærke og mangeartede kommunale tilbud til nye
iværksættere, som er åbne for iværksættere på Fyn
uanset deres kommunale tilhørsforhold.

Bosætningspotentialet består bl.a. i branding og
markedsføring - fortællingen om områdets skoler
samt friheds- og virke trang. Gode bosætningsmuligheder, med kort afstand til større byområde med
mange arbejdspladser.

Værditilførselspotentialet

Værditilførselspotentialet består bl.a. i, at øge
synergi mellem områdets ”markører” Foderstoffen,
skolerne, kirker, forsamlingshuse, hallen samt entreprenante virksomheder og landmænd, samt de
enkelte landsbyer

Deltagelse i Landsbyklyngeprojektet skal bidrage til
en yderligere kortlægning af området sociale kapital
og stedbundne potentialer. Endvidere skal indsatser
konkretiseres, og der skal, via udarbejdelse af en
fælles visionsplan, sættes struktur på en koordineret og mere strategisk tilgang og arbejde med
udvikling af klyngens potentiale.

De nære og langsigtede mål med landsbyklyngesamarbejdet
Det overordnede formål med klyngesamarbejdet
er, at skabe værditilvækst og bosætning. Dette er
i overensstemmelse med Faaborg-Midtfyn Kommunens udviklingsstrategi, hvori der er udlagt tre
udviklingsspor:
1) Bosætning
2) Beskæftigelse og erhverv
3) Borgertilfredshed og omdømme
Initiativgruppen har på baggrund af borgermødet
besluttet, at sætte fokus på flg. områder, som vil
kunne generere nye muligheder og samarbejder
med henblik på at forene os i en stærkere landsbyklynge.
Ny fælles kommunikationsplatform der bygges op
lokalt, og kobler klyngemæssigt og regionalt på
Ringeegnen.

Fælles visionsplan både lokalt og globalt.
Udvikle/redefinere de stedbundne potentialer samt
udvikle på naturpotentialer via en indsats med
historiefortælling som initiator.
Et særligt opmærksomhedspunkt i etableringen af
landsbyklyngesamarbejdet er samtidig at få vores
enkelte lokalsamfund til at fungere bedre. Derfor
må klyngesamarbejdet udspringe af en samtidig
styrkelse af den lokale organisering. Således skal
klyngen arbejde med en bred folkelig involvering.
Herudover skal et fokus være, hvordan vi skaber
klyngefællesskab i et udpræget landdistriktsområde, der udgøres af mange små lokalsamfund, uden
naturlig sammenhængskraft. Lokalsamfund, der
samtidig kan indgå i sammenhæng og udvikling
sammen med de omkringliggende landsbyklynger
og tæt samarbejde med Ringe som den stærke
centerby.

13

2.

PROCESSEN

Forventninger
I dette afsnit vil vi beskrive den proces, som har ført
os frem til det sted, hvor vi står med landsbyklyngen
her knap to år efter, at vi fik bevilliget projektet.
Der blev indledende afholdt to borgermøder. Det
ene blev afholdt den 23.1 og det andet den 7.3.
2017 i henholdsvis Espehallen og Hillerslev, hvor
der var et bredt fremmøde fra folke- og friskoler,
menighedsråd, lokale erhvervsdrivende, foreninger,
hal, forsamlingshus, lokalblad og private personer.
Møderne skulle afdække interessen og mulighederne for at etablere en landsbyklynge i området,
og som beskrevet i forrige afsnit, blev der arbejdet
med muligheder og udfordringer i området generelt
og i særdeleshed de muligheder som et klyngesamarbejde kunne byde på.
Der blev nedsat en initiativgruppe bestående af
interesserede personer fra alle områder. De søgte
og fik støtte af kommunen, der bevilligede 75.000
kr. til klyngeprojektet.
Der blev skrevet en ansøgning til DGI med ønsket
om at blive en del af landsbyklyngekampagnen.
Ansøgningen blev imødekommet, og der blev
bevilget en konsulent, som skulle hjælpe projektet
i gang.
Første formelle borgermøde i landsbyklyngen blev
efterfølgende afholdt d. 17.5 2017 i Gestelev forsamlingshus. Mødet havde tre vigtige formål.
1. Gennemgang af procesplanen
2. En afklaring af borgernes forventninger til
landsbyklyngen
3. Nedsættelse af en styregruppe, som skulle
koordinere arbejdet fremover.
De ca. 25 fremmødte borgere udtrykte bl.a. følgende forventninger til klyngesamarbejdet:
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FORVENTNINGER

• At blive samlet som en enhed – lagt en
strategi for at vi kan snakke sammen
og bruge hinanden – bruge hinandens
kompetencer - at vi kender hinandens
kompetencer - bruger hinanden på en
større flade – vi behøver ikke at have nok
i os selv
• Erhvervscafe - og kendskab til hinanden at være lokale
• Kommunikation - inspireret til at gøre
tingene på en anden måde - pop up foreninger - samarbejde mellem menighedsråd - flere foreninger har samme formål
- her kan vi samarbejde
• Ny inspiration - trække på hinandens ressourcer - mere energi
• Dele information i fælles kalender - fælles
platform
• Gerne bidrage til fællesskabet - mere samarbejde mellem forsamlingshuse
• Dele information - at holde på aktiviteterne
i området ved at hjælpe hinanden - medvirke til at påvirke politikerne
• Vi skal fortælle alle de gode historier på en
positiv måde - på intern og eksternt - så vi
kan løfte vores energi
• At vi skal løfte os op - nye perspektiver
• Løfte erhverv - mange små erhverv samles inden for kategorier hvor det giver
mening at samles – samles i grupper hvor
det giver mening.
• Kommunikation - hvor det er muligt at
sprede information via sms - der skal
være samling og koordinering - nogle der
skal melde tilbage om det lykkes - vi kan
som lokale gøre en forskel - en hjemmeside - som man kan koble sig på - bred
orientering
• Dele det der allerede er - det er et unaturligt samarbejde - vi skal ikke gøre som vi
plejer - kan vi gøre noget helt anderledes
- lave forskellige benspænd - udfolde de
små enheder.
• Synliggøre de små lokalsamfund
• Hæve sig op over folke- og friskoleniveau
• Vi vil gerne gøre det vi allerede gør bedre.
• Lave erhvervsklynge

Koordinationsgruppen
Mødet nedsatte
en styregruppe
bestående af:
Tina Ellegaard

Højrupvej 14
5750 Ringe
20 64 86 23
Ktellegaard@gmail.com

Tyge Mortensen

60 91 58 45
www.tygemortensen.dk

Jens Peter Jacobsen

landsdistriktskoordinator
Faaborg-Midtfyn kommune
72 53 20 74
jepja@fmk.dk

Heidi Vang Tsimisris
42 49 12 82
Heidi@d-2.dk

Per Olsen

Assensvej
20 16 98 40
per.susanne@olsen.mail.dk

Per Olsen vælger efter kort tid at udtræde af gruppen.
Styregruppen bliver omdøbt til ”lederskabet” og
senere til ”koordinationsgruppen”.
Lederskabet har afholdt ca. 20 møder i perioden
juni 2017 – februar 2019 og møderne fandt sted
rundt omkring i klyngen på skiftende mødesteder.
Møderne blev indledt med en kort præsentation af
stedet.
Vi vedtager ikke at konstituere os med formand,
næstformand osv. Vi ønsker at tage fælles ansvar
for processen. Det er vigtigt, at lederskabet er en
dynamisk enhed, hvor struktur og mødeform løbende kan tilpasses.
I de første 18 måneder af projektet var der tilknyttet
en konsulent. Projektet blev desuden hjulpet i gang
med en procesplan udarbejdet af DGI. Planen løb
igennem 5 faser, og der skulle fokuseres på disse 5
punkter.
1.
2.
3.
4.
5.

Fælles organisering
Kommunikation
Involvering
Samarbejde med kommunen
Kortlægning af mødesteder og aktivitetsudbud

Pia Skovshoved

Proceskonsulent, DGI
24 63 81 83
pia.skovshoved@gmail.com
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”Kendskab til” blev vores ledestjerne
Under indtryk af de udsagn, som borgerne leverede
på borgermødet d. 17.maj 2017 fandt koordinationsgruppen frem til, at det vigtigste nære mål var at
skabe rammer for, at borgerne i klyngen kunne lære
hinanden at kende på tværs af landsbyerne. Dette
er en forudsætning for at der kan skabes aktivitet
og udvikling i den samlede klynge. Derfor blev
”Kendskab til” et gennemgående mantra og et mål
for alle indsatsområder.

16

Dette mål valgte koordinationsgruppen at angribe
fra fem forskellige vinkler
1.
2.
3.
4.
5.

Borgerundersøgelse
Organisering
Kommunikation
Borgerbudget
Borgermøder/ Klyngecafeer

De fem punkter vil blive uddybet nærmere i de
kommende afsnit.

BORGERUNDERSØGELSEN
Borgerundersøgelsen og kortlægningen var en
obligatorisk del af projektet, og skulle gennemføres
i projektets anden fase. Det skulle vise sig at være
meget tidskrævende, og det tog en del fokus. Formålet med undersøgelsen var at beskrive området
Hånden under Midtfyn ud fra en række parametre,
som både skulle beskrive det levede liv og de stedbundne potentialer, som området kunne byde på.

Undersøgelsen skulle besvares elektronisk, og for
at opnå den højeste besvarelsesprocent valgte
vi bl.a. at husstandsomdele en opfordring til at
deltage. Derudover markedsførte vi os gennem
sociale medier, dagblade o.a. Desuden satte vi
fem sponsorerede præmier på højkant i håb om at
højne interessen for at deltage.

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017
Tidsrum

Køn

Antal besvarelser

Alder

Borgerundersøgelsen er udført i perioden den
27. september til den 31. oktober 2017.

I alt har 379 borgere besvaret undersøgelsen.
Den er udbudt til personer fra 16 år med bopæl
i klyngen. Derudover har virksomheder med cvr
nr. i området og ejere af fritidshuse i klyngen
haft mulighed for at besvare spørgeskemaet.
Den samlede svarprocent er 15,1 %.

Borgerundersøgelsen giver foruden en beskrivelse af en række demografiske forhold også nogle
fingerpeg om tilfredsheden med at bo i området, og
hvilke faciliteter og aktiviteter, der kunne tænkes at
være tilgængelige i nærområdet i fremtidens Hånden under Midtfyn. Et spørgsmål om kommunikation gav en indikation på, hvordan vi bedst tilgodeser
borgernes behov og muligheder for at formidle fx
aktivitetstilbud til hinanden, og et spørgsmål om
frivillighed gav svar på, hvor mange, der ønsker at

69 % af respondenterne er kvinder, og 31 % er
mænd.

Gennemsnitsalderen på respondenterne er
46,1 år.

Kilde: Fra kortlægningsrapporten ”Kortlægning og
analyse. Hånden under Midtfyn” (2017).

deltage aktivt i at skabe rammer for et nyt fællesskab. Endelig blev der i undersøgelsen givet nogle
interessante bud på, hvad borgerne var mest stolte
af i området.
Resultaterne kan læses i rapporten ”Kortlægning og
analyse. Landsbyklyngen Hånden under Midtfyn”,
som findes på landsbyklynger.dk under projektet
Hånden under Midtfyn.
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ORGANISERING
Formen på det nye klyngesamarbejde er opbygget
omkring en koordinationsgruppe og en række netværksgrupper, som også er kaldet ’kredse’. Koordinationsgruppen sikrer koordinering i og omkring
klyngen. Fremadrettet er det også koordinationsgruppen, som sikrer forankringen af klyngen.

Koordinationsgruppen organiserer arbejdet ud fra et
mantra om, at kendskabet til hinanden på tværs af
landsbyerne er det vigtigste fundament for det videre samarbejde. Derfor har gruppen valgt at etablere
nogle kredse, som i første omgang dannes ud fra et
fælles interessefelt og på tværs af landsbyerne.

KIRKEKREDSEN

AMBASSADØR-

FORSAMLINGSHUS-

KREDSEN

KREDSEN

LOKALRÅDSKREDSEN

TINGSTEDET
(KOORDINATIONS-

FORENINGSKREDSEN

GRUPPEN)

KOMMUNIKATIONS-

ERHVERVS-

KREDSEN

KREDSEN

SKOLEKREDSEN

Det har ligget koordinationsgruppen stærkt på
sinde, at landsbyklyngeprojektet blev borgerstyret,
eller sagt på en anden måde, at der blev tale om et
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Bottom-up projekt. Derfor skulle så mange som muligt sætter fingeraftryk og forme projektet. Herved
opstod ideen om kredseorganisationen.

Kredsene er tænkt som fora, hvor der kan ske
idéudveksling, sparring og måske er det her, ideen
til et udviklingsprojekt kan se dagens lys. Ideen er,
at kredsene og koordinationsgruppen har gensidig
repræsentation ved 2 personer. Kredsrepræsentanterne mødes halvårligt med koordinationsgruppen
(Tingstedsmøder) for at udveksle ideer og erfaringer med arbejdet i kredsene.
Kredsene byder ind med ”sager” på Tingstedsmøderne. Det er tanken, at organisationen kan
udvides med projektkredse, som samles om en idé
eller et større projekt. En anden kredsform kunne
være lokalkredse, som kunne tage udgangspunkt
i et lokalområde. I januar 2019 afholdes det første
møde i en nedsat tænketank som skal arbejde med
at udvikle organisationen.
Her ca. 1½ år efter starten på klyngen er det
lykkedes at skyde nogle af kredsene i gang, mens
andre stadig ligger på tegnebrættet eller så småt
er på vej. Her vil vi kort gennemgå, hvor de enkelte
kredse står nu.

Forsamlingshuskredsen

Denne kreds består af 5 forsamlingshuse. Heden,
Vantinge, Gestelev, Espe og Krarup. Muligheden af
at udvide kredsen med andre lignende privatdrevne
samlingssteder har været debatteret. Også forsamlingshusene i Rudme og klublokalet i Hillerslev har
været nævnt som mulige medlemmer af forsamlingshuskredsen. Kredsen har holdt en række møder,
som forsamlingshusene har indkaldt på skift.
Heidi har været tovholder på forsamlingshuskredsen.
På møderne blev der udvekslet erfaringer og udfordringer med den daglige drift. Der blev også drøftet
muligheder for samarbejde fx omkring booking og
den stigende efterspørgsel fra unge mennesker på
leje af husene. Der har også været drøftet fælles
indkøb. Åbning af husene for lokale aktiviteter har
været et tilbagevendende tema, og Heden og Gestelev har vist vejen ved at samarbejde med lokale
beboerforeninger. Vantinge forsamlingshus har
søgt og fået midler til at indrette lokale til E-sport i
samarbejde med en lokal forening.
Senest har forvaltningen af et kommunalt tilskud
været på dagsordenen. Her drøftes bl.a. en model,
hvor landsbyklyngen administrerer et kommunalt
tilskud.
Der har været næsten fuldt fremmøde ved hvert
kredsmøde. Forsamlingshusene fortsætter med at
mødes ca. hver 4. måned.

Heidi er tovholder på Forsamlingshuskredsen.

Erhvervskredsen

Erhvervskredsen er tænkt som et tilbud til selvstændige og iværksættere i området om at mødes
og skabe kendskab til hinanden og få mulighed
for at præsentere deres produkter eller ydelser og
videndele om fx markedsføring o.a. Der har været
fremsat ønske om at samles om et interessant oplæg evt. med deltagelse af kommunens erhvervskonsulenter. Erhvervskredsen blev hurtigt omdøbt
til Erhvervscafeen, og havde en meget uformel
ramme, uden egentlig dagsorden og med skiftende mødeindkalder. Kredsen skulle udvides ved
mund-til-mund metode eller ” tag to nye med næste
gang” metoden. Møderne er tænkt som samtaleog netværksfora. Målet er på sigt, at etablere en
erhvervsklynge, der sammen kan hjælpe iværksættere i gang.
Erhvervscafeens vil etablere en lukket facebookgruppe, som kan bruges til al form for kommunikation og udveksling mellem klyngens erhvervsdrivende.
Der er 21 erhvervsvirksomheder med i netværket.
Det nære mål er få 50 virksomheder med.
Heidi er tovholder på Erhvervscafeen.

Skolekredsen

Vi har 4 friskoler og en folkeskole i vores landsbyklynge. Der er ikke tradition for at de samarbejder, så derfor har vi taget kontakt til nogle af
skolerne for at skabe en skolekreds. Indtil nu er det
ikke lykkedes, men alle har tilkendegivet at det er
en god idé. Ideen er både at samle skolebestyrelserne og skolelederne.
Tyge er tovholder.

Kirkekredsen

Der er etableret en kirkekreds af præster. I landsbyklyngen er der 4 præster ansat, 2 af dem med
pastorater som også breder sig til sogne uden for
landsbyklyngen. Præsterne har holdt to møder.
Kredsen fortsætter og har præsten i Rudme/Herringe/Gestelev som tovholder.

Foreningskredsen

Denne kreds skulle vise sig at være meget omfattende at etablere. For det første måtte vi definere,
hvilke foreningstyper denne kreds skulle rumme.
Begrebet forening dækker bredt og det var svært,
at ramme alle med et fælles budskab. For det
andet måtte vi sande, at foreningsaktive er travle
mennesker, og trods flere forsøg lykkedes det ikke
at etablere en egentlig foreningskreds. I december

19

2018 forsøgte vi at indkalde idrætsforeningerne
til et møde for at drøfte udvikling i aktivitetsudbud
og skabe nogle samarbejdsrelationer på tværs i
klyngen. Mødet blev imidlertid aflyst og ideen er
foreløbig sat på pause.

Lokalrådskreds

Lokalrådskredsen består af repræsentanter fra
lokalråd, borgerforeninger og beboerforeninger i
Klyngens område. Denne kreds har holdt et enkelt
møde i november 2018. Der var to vigtige temaer
på dagsordenen. Den ene handlede om at danne
en kreds, som skal kortlægge og med tiden binde
stier og stisystemer sammen i klyngen. Denne
kreds skal også udarbejde en pjece til formålet.
Tina er tovholder på dette projekt.
Det andet tema handlede om at nedsætte en
tænketank, som kan opbygge en organisation, med
henblik på at forankre klyngearbejdet og revurdere
den nuværende organisation, som bl.a. rummer
de indtil videre eksisterende lokalråd. Tænketanken holder 1. møde i januar/februar 2019. Tyge er
tovholder.

Ambassadørkredsen

I forbindelse med førnævnte borgerundersøgelse
blev borgerne spurgt, om de kunne tænke sig at
yde et stykke frivilligt arbejde i forbindelse med
såvel praktiske som organisatoriske opgaver i
klyngen. 33 borgere gav direkte udtryk for, at de
gerne ville kontaktes for at høre mere om mulighederne, og denne gruppe vil således blive kontaktet
i forbindelse med kagebagning, uddeling eller
ophængning af materialer, værtskab i forbindelse
med møder osv. Denne gruppe kalder vi klyngens
ambassadører.
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Heidi er tovholder på ambassadørkredsen.

Kommunikationskredsen

Arbejdet med kommunikation beskrives nærmere
i et andet afsnit, men kredsen består af personer,
som arbejder med enhver form for kommunikation
både i elektronisk og fysisk form.
Kommunikationskredsen har holdt en række møder
bl.a. med deltagelse af DGI`s konsulent på området.
Tovholder er Tina.

Stikredsen

Stikredsens er ikke etableret endnu, men den er på
vej. Opgaven i denne kreds er, at afsøge muligheder for at lave et fælles stiprojekt i klyngen, bl.a. ved
at tage fat i de tidligere og nuværende projekter og
afsøge de digitale muligheder. Stikredsens opgave
hægtes sammen med projektet omkring en pjece.
Hertil er der bevilget 7000 kr. fra ”slå i gang-puljen”.

Tænketanken

Tænketanken er på vej. Den skal udvikle landsbyklyngens organisation, som især skal tage højde
for:
• At der stadigvæk er lokale fællesskabsaktiviteter
i den enkelte landsby.
• At klyngen får et fælles politisk/strategisk talerør.
• At der både kan dannes kredse omkring interesser, geografi og projekter.
• Kommunikationen i klyngen skal sikres.
• At arbejde eksternt fx omkring Ringeegnen.

KOMMUNIKATION
Kommunikationskredsen har haft en helt central
rolle i kommunikationen i- og omkring klyngen.
Kredsen har varetaget en bred vifte af opgaver,
som her vil blive uddybet.

Hjemmesiden
Haandenundermidtfyn.dk

Det første vigtige tiltag i kommunikationsgruppen
var at etablere en hjemmeside. Hjemmesiden skulle
formidle arbejdet med at etablere klyngen, men
var også tænkt som en platform, hvor klyngens
borgere kunne kommunikere om stort og småt.
Vi blev hurtigt enige om at hjemmesiden først og
fremmest skulle indeholde nogle faktuelle oplysninger. Der var mange ønsker til, hvad en hjemmeside
kunne indeholde, men knap så mange hænder, der
bød sig til. Dette er givetvis en af årsagerne til, at
hjemmesiden er blevet lidt svær at skyde effektivt i
gang. En anden årsag kan måske være at mediet
er lidt out datet, og at kommunikation fungerer mere
smidigt og med større effekt på Facebook. Vores
Facebookside taler til et bredere publikum, og virker
klart bedre når vi skal fortælle om begivenheder.
Der har været drøftet muligheden af en fælles hjemmeside for alle. Enkelte lokalområder ønsker dog at
bevare deres egen.

Fælles kalender

Et gennemgående ønske fra klyngens borgere i
almindelighed og foreninger i særdeleshed har
været at etablere en fælles aktivitetskalender, som
imødekommer et behov for at have et overblik over
aktiviteter og begivenheder i klyngen. På den måde
kan man servicere borgerne både inden for og uden
for klyngen med information om lokale aktiviteter,
og arrangørerne kan holde sig orienteret om, hvornår arrangementer ligger hensigtsmæssigt i forhold
til andre. Der er lagt mange kræfter i denne opgave,
og klyngen valgte i sommeren 2018 at ansætte en
kommunikationsmedhjælper, som skulle hjælpe
foreninger og andre i gang med at lægge begivenheder i den fælles kalender. Men vi må sande at
sådan en kalender ikke laver sig selv, og hvis ikke
alle brugere af kalenderen bidrager med input, dør
den inden den er kommet i gang.

Lokalblade

Der er 4 lokalblade i området, der på forskellig
vis formidler aktiviteter og nyheder fra området.
Bladene udkommer 3-4 gange om året og lægges
desuden ind på klyngens hjemmeside.

Kommunikationsgruppen har varetaget:

• Pressemeddelelser i forbindelse med begivenheder i klyngen.
• Nyhedsbreve. Der er udsendt 3 nyhedsbreve
• Artikler i lokalblade. Både de 4 lokalblade og
ugeblade.
• Grafisk opsætning af plakater, flyers o.a.
• IT-håndtering.
• Facebook og hjemmeside vedligeholdelse og
plakatophængning.
• Support til klyngens lokale webmasters.
• Producere videoklip vedr. mødeindkaldelser til
borgermøder.
Hjemmesiden er pt. lidt død, men vi vil arbejde med
nogle fremtidige muligheder for hjemmesiden.
En af mulighederne er, at lægge programmet
Conventus ind på hjemmesiden. Programmet er det
fremtidige medlemsregistreringsprogram, som alle
kommunens foreninger skal benytte.
En anden mulighed er at lave interaktivt kort, hvor
stier og seværdigheder kan indtegnes.
Opkrævningssystem ved billetsalg har også været
nævnt som en mulighed.
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BORGERBUDGET
Landsbyklyngeprojektets største succes var processerne omkring borgerbudgetteringen. Faaborg-Midtfyn kommune startede i 2015 eksperimenter med
metoden 'borgerbudgettering'. De afsatte 500.000
kr. om året til fordeling i hele kommunen. Efter de
indledende forsøg valgte man fra 2017 at fordele
midlerne således at 55.000 kr. tilfaldt landsbyklyngen 'Hånden under Midtfyn'. Borgerbudgetteringsprocesserne og disse midler blev på den måde
et ekstra løft til landsbyklyngeprojektet, og faldt
naturligt ind i klyngeprocessen.
Formålet med et borgerbudget er at styrke nærdemokratiet og medborgerskab ved at involvere alle
borgerne i en fælles beslutningsproces om fordeling
af de fælles midler.

I forhold til at bruge Landsbyklyngen som organisatorisk ramme for borgerbudgetprocesserne, gav det
utrolig god mening. Det var stærkt udslagsgivende
for at samarbejdet mellem de 5 lokalsamfund kom
i gang. Både i 2017 og 2018 var Tina og Tyge fra
klyngens koordinationsgruppe tovholdere og facilitatorer på borgerbudgetteringen. Der blev afholdt
idé- og projektudviklingsmøder op til afstemningen
og disse møder understøttede arbejdet med at få
etableret en landsbyklynge. Selve afstemningerne
foregik begge år med overraskende stor deltagelse
og var med til, at man fra alle kanter af landsbyklyngen udviklede en fælles forståelse for at midlerne
blev jævnt fordelt. Man tænkte virkelig i klynge og
ikke kun i sit eget sogns bedste.

CITATER FRA
AFSTEMNINGSMØDET
PÅ ESPE SKOLE I 2018.

”Der er en linje gennem
projekterne. De lukker sig ikke
om eget lokalsamfund.
Alle kan være med”.
(Deltager)
”Det er igangværende projekter,
som peger fremad”.
(Deltager)
”Næste år må vi tænke i
fællesprojekter. Indkøb af telt
er et fællesprojekt”.
(Deltager)
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LANDSBYKLYNGEN HAR FORDELT CA. 55.000 I HVERT
AF ÅRENE 2017 OG 2018
I 2017 tilfaldt pengene 4 projekter:

• Projekt E-sportslokale i Vantinge forsamlingshus
har fundet de resterende penge og går snarest i
gang med at bygge.
• Rudme Friskole har realiseret deres ønsker om
nogle spændende udendørsredskaber.
• Krarup har afviklet det første spadestik i projektet
fra boldbane til fællesareal.
• Espe arbejder stadig på deres Tarzanbane.

I 2018 fandt pengene vej til disse
4 projekter:

• Måtter der dåtter – Måtter til selvforsvar og yoga
mm i Rudme.
• Gestelev forsamlingshus for alle. Næste generation. Legestue for småbørn.
• Krarup friluftsråd. Fra boldbane til fællesareal.
Etablering af rekreativt område.
• Hillerslev Landsbycenter. Borde og stole til fællesskabsaktiviteter i klyngen.

KLYNGECAFÉ
Klyngecaféer er en måde at holde borgermøder på.
Værtskabet går på skift mellem lokalsamfundene.
At være vært indebærer, at man viser et interessant
eller unikt mødested frem, som samtidig danner
rammen om caféen. Værtskabet skal også sørge
for kaffe/kage eller hvad man nu ønsker at servere.
Fortælling og fællessang er tænkt som gennemgående indslag i klyngecafeerne, og naturligvis er
temaer som knytter sig til klyngesamarbejdet også
en del af en klyngecafe.

velbevandret i lokalhistorien i området fortalte gode
historier, og der var i dagens anledning fabrikeret et
sanghæfte, som førte os rundt i kendte og elskede
sange fra den danske sangskat smukt ledsaget af
et til lejligheden sammensat orkester. Frivillige fra
ambassadørkredsen havde bagt rigeligt med kager,
og varmekanonen blæste hyggeligt på en meget
kold martsdag. Eftermiddagen var samtidig en
release af borgerundersøgelsesrapporten. Der var
mødt 40 personer op.

Den første café blev afviklet i Galleri Svinestien
i Rudme. Esben Hedegaard, som er særdeles

Der er yderligere 2 caféer på tegnebrættet i henholdsvis Espe og Højrup.
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3.

SPOR OG VISIONER

Efter at have gjort status på landsbyklyngeprojektet, og hvor vi står i dag, vil vi i det
sidste afsnit pege fremad og give nogle bud
på opgaver og temaer i nærmeste fremtid.
Vi vil gøre rede for, hvilke spor, vi arbejder i
nu og hvilke opgaver vi har planlagt at løse

CYKELHØJSKOLE
• Cyklen som egnsprofil
• Cykelturisme
• Grundtvig/Kold
• Rudme Højskole

MØDESTEDER
• Forsamlingshuset
åben for lokal
samfundet som
lokalt mødested
• Stier og stisystemer
• Fællesskab
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i nærmeste fremtid. I løbet af processen er
der opstået en del ideer, både små og store,
og nogle af dem har karakter af visioner
for det fremtidige klyngearbejde. Dem vil vi
også nedfælde i afsnittet, som vi kalder spor
og visioner.

LANDSBYERNES
WIKIPEDIA
• Lav en skabelon
• Hvem kan fortælle
landsbyernes
historie?

TÆTTERE
SAMARBEJDE
OG FÆLLES
PROJEKTER
• Byforum Ringe
• Hånden og Ånden
• Landet på Midtfyn
(klynge)

UNGEMILJØ
• Ungerådet
• Rudme festival
• Ungekoordinator

FREMTIDIGE
BORGERBUDGETTER

TINGSTEDSMØDER
PÅ TVÆRS AF KREDSE

STIER SOM BINDER
KLYNGEN SAMMEN

TÆNKETANK
ORGANISATION

KLYNGECAFEER
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PERSPEKTIVER I ARBEJDET MED
HÅNDEN UNDER MIDTFYN
Kendskabet til os selv, de andre, hinanden, andre
landsbyklynger, mulighederne, fremtiden osv. har
været og er fortsat det bærende i arbejdet med at
etablere landsbyklyngen. Vi fastholder fire af vores
fem indsatsområder:
1. Organisationen
2. Borgerbudget
3. Kommunikation
4. Involvering
Borgerundersøgelsen vil ikke fremadrettet være en
indsats, men danner et fundament af viden i det
videre arbejde.

Handling: Koordinationsgruppen har på et møde
med de eksisterende lokalråd nedsat en tænketank,
som skal nytænke organisationen bl.a. med henblik
på at forankre klyngen. Derudover er det tanken
at de eksisterende kredse skal holde såkaldte
tingstedsmøder halvårligt. Her gør man status over
arbejdet i kredsene, og sætter gerne flere kredse i
gang og flere ideer i søen. Tænketanken går i gang
i februar 2019.

Organisationen

Borgerbudgettet

Organisationen har været en del til debat. For
hvordan sikrer man at klyngen bliver borgerdrevet,
og hvordan får man rekrutteret bredt således at vi
undgår effekten af ”Tordenskjolds soldater”? Hvordan sikrer vi, at vi bevarer den energi, som findes
i de små lokalsamfund og hvordan får vi trukket
den energi ind i klyngearbejdet? Den eksisterende
kredsorganisation er et velment forsøg på at involvere mange borgere, og give dem mulighed for at
fordybe sig i deres eget interesseområde sammen
med ligesindede fra andre landsbyer. Håbet er, at
der i disse kredse opstår ideer til fælles projekter på
tværs af landsbyerne, og især forsamlingshuskredsen har vist sig både at have meget gavn af møderne i forhold til deres daglige opgaver, men har også
barslet med gode ideer til samarbejdet. E-sportlokalet i Vantinge, Hedens åbning for ungefester og
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Gestelevs åbning mod lokalsamfundet er 3 gode
eksempler på dette. Også erhvervskredsen har haft
flere givtige møder.

Borgerbudget har vist sig at genere en del aktivitet
i klyngen. Projektet er meget involverende og både
børn og voksne har deltaget i stort antal både ved
udformningen af ideerne, og efterfølgende i realiseringen af de projekter, som fik penge fra borgerbudgettet.
Klyngens skoler har været særdeles imødekommende og aktive overfor dette projekt.
Selv om det har handlet om relativt små beløb (i alt
ca. 55.000 kr. i 2017 og 2018) har der vist sig en
stor iderigdom, og en god klyngeånd, når midlerne
på et demokratisk stormøde blev fordelt. Det er blevet til foreløbig 8 gode projekter, som for de flestes
vedkommende er realiseret bl.a. ved at søge penge
fra andre puljer.

Handling: Det fortsatte arbejde handler om i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune at udvikle
ideen om borgerbudgettet og gerne få tilført flere
frie midler.
Borgerbudget kan indgå i visionen om et tættere
samarbejde med de omkringliggende klynger og
Ringeegnen.

Kommunikation

En digital platform er det nødvendige kit, som binder klyngen sammen. Der var stor interesse for at
gøre det muligt at kommunikere på tværs især omkring udbudte aktiviteter og begivenheder. I praksis
skulle det vise sig, at det, der fungerede bedst var
vores Facebookside haandenundermidtfyn.dk og
de 4 fysiske lokalblade.
Ønsket om at lægge begivenheder på hjemmesiden
blev ikke fulgt op af tilstrækkelig aktivitet, trods en
stor indsats fra den kommunikationsansvarlige.
Handling: Det er stadig intentionen at klyngen skal
have en hjemmeside, og at den på sigt skal erstatte
de lokalehjemmesider, som er svære at vedligeholde. Desuden er det ønskeligt at få tilknyttet en APP.

Borgermøder/Klyngecafeer

Klyngen har både arbejdet med det organiserede
og det uorganiserede borgermøde.
Vi fik introduceret klyngecafeen, som både skulle
bringe borgerne rundt i klyngen til fortællinger og
fællessang, men som også skulle debattere nye
tiltag i klyngesamarbejdet. Fraværet af uformelle
mødesteder har været afgørende for, at den hurtige

og direkte mund-til-mund kommunikation ikke har
været muligt. Derfor har der været en del fokus på
at skabe nye mødesteder fx i forsamlingshusene.
Borgerne i Hånden under Midtfyn søger ikke naturligt sammen og har ikke et naturligt fællesskab.
Dette skal skabes fra bunden. De møder, der har
været etableret omkring borgerbudgettering har
klart været det bedste og mest succesfulde forsøg
på at definere klyngen som en samlet enhed.
Handling: Der skal arrangeres flere Klyngecafeer
og vi håber på kommunens velvilje til fortsat at
støtte borgerbudgettet. Der er taget nogle vigtige initiativer i forsamlingshusene i form af bl.a.
E-sportslokale og legestue. Disse initiativer skal
fortsat udbygges.
Vores 5 visioner, som er skitseret i skyerne er ideer,
som er opstået undervejs og de har vist sig bæredygtige nok til at komme med i denne plan.
Generelt er det tydeligt, at landsbyklyngen står højere i bevidstheden hos borgerne nu end for 2 år siden, og vi er generelt optimistiske omkring klyngens
videre fremdrift og udvikling. Dog må vi sige, at det
er vigtigt, at arbejdet løftes af flere, og at ”gryden
holdes i kog”. Borgerne har taget godt imod projektet, og er generelt enige om, at landsbyklyngen er
en god ide både set i nutids- og fremtidsperspektiv.
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