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DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal landsby-
er i relativ nærhed til hinanden, som 
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. Lands-
byklynger handler om at skabe fælles 
stedsidentitet, socialt fællesskab og 
om at samles om fælles fysiske facili-
teter og aktivitetsmuligheder.
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Formålet med landsbyklyngen er, at vi i fællesskab 
på tværs af landsbyer tager hånd om hele vores 
skønne område. Vi vil være på forkant med udvik-
lingen. Vi vil sikre, at Landsbyfællesskabet Østdjurs 
også er et dejligt sted at bo og være i fremtiden. 

Meningen med denne Visions- og Handlingsplan er 
at understøtte dette mål. I planen kan du bl.a. læse 
om de konkrete indsatsområder, der arbejdes med 
i de kommende år. I den sidste del af Visions- og 
Handlingsplanen kan du læse mere om organiserin-
gen, og om hvordan vi vil arbejde med udviklingen 
af Landsbyfællesskabet. 

Visions- og Handlingsplanen for Landsbyfællesska-
bet Østdjurs er udarbejdet for alle, der har lyst til 
at engagere sig i den videre udvikling af området, 
både borgere, politikere og embedsfolk.

Materialet til Visions- og Handlingsplanen er ind-
samlet løbende undervejs i hele processen, bl.a. 
baggrundsmateriale fra borgerundersøgelsen, kort-
lægningen af området, og lokalsamfundets viden, 
ideer og behov, som er samlet ind via borgermøder, 
fællesspisninger, dialogmøder, projektcaféer og sam-
taler på tværs af borgere i Landsbyfællesskabet. 

De konkrete handlinger, som indgår i Visions- og 
Handlingsplanen, bygger på de lokale idéer og 
emner, som lokale frivillige og aktører brænder for 
og finder mest mening i at arbejde med, og som bi-
drager til, at Landsbyfællesskabet også i fremtiden 
er et godt sted at bo og være. 

Vi vil gerne understrege at planen er dynamisk og 
derfor kan forandre sig. Den skal være åben for 
de ideer, muligheder og udfordringer, der opstår 
undervejs. Den er også dynamisk, fordi vi hele tiden 
lærer om og erfarer, hvad det er, der er vigtigt i ar-
bejdet med klyngen. Den læring skal vi selvfølgelig 
løbende bruge til at forbedre vores arbejde. Planen 
findes også i en digital form på hjemmesiden. Vi har 
til hensigt at opdatere den digitale udgave årligt. 

1. 
VI VIL VÆRE PÅ FORKANT 
MED FREMTIDEN  
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Vores område er unikt. Vi har så meget at byde på, 
særligt når vi slår os sammen. Alle vores landsbyer 
har deres helt egen unikke historie og kultur, og 
alle rummer forskellige aktiviteter og muligheder. 
Tilsammen giver det en skøn mangfoldighed og 
rigdom af muligheder og potentielle fællesskaber. 

Vi skal styrke alle landsbyer, så de fremover er 
gode at leve og bo i. Men vi skal også turde “give” 
til hinanden, og ikke kun være optaget af at “få”, 
hvis vi vil sikre den bedst mulige fremtid for vores 
landsbyer og vores område. 

Vi behøver ikke at være enige om alt, og vi behø-
ver ikke at lave alt sammen. Men i vores samlede 
arbejde med udviklingen af området er det vigtigt at 
se på, hvordan landsbyerne, og os der bor her, kan 
supplere hinanden. Ingen kan have eller gøre alt, 
men sammen kan vi tilbyde og løfte rigtig meget. 
Tiden, hvor landsbyerne selv kæmpede for egen 
overlevelse, er ovre. Klyngefællesskabet baner 
vejen for at samle kræfterne solidarisk på tværs til 
gensidig styrkelse af lokalsamfundet.

Det tager tid at åbne op mod et bredere fællesskab. 
Det tager tid at skabe gode strukturer for samarbej-
de og udvikling på tværs. Det kræver, at vi har re-
spekt for hinandens forskelligheder, og en empatisk 
tilgang og en god dialog - også når vi er uenige. Det 

kræver mod at bevæge sig ud af de trygge rammer 
og eksperimentere med nye tanker og handlinger. 
Og ikke mindst kræver det tålmodighed og toleran-
ce, fordi vi er forskellige, med forskellige værdier, 
tilgange og livsvilkår.

Vi er hver især medansvarlige for udviklingen af 
vores område. Vi er ansvarlige for at bruge de 
muligheder, der findes her, og vi er ansvarlige for at 
være på forkant med områdets udfordringer.   

Vores område er udfordret af faldende indbygger-
tal og nedslidte landsbyer, nogle steder væsentlig 
mere end andre. Vores skole kan for eksempel 
komme i fare, hvis de børn, der kommer fra 
Norddjurs Kommune forsvinder, og den offentlige 
transport i vores område er under pres og i fare for 
helt at forsvinde. Disse fremtidsscenarier skal vi 
forholde os til i god tid, før det er for sent. 

På et globalt plan påvirker langt større udfordringer 
vores fremtid. Særligt klimaet og naturen er udfor-
dret i hele verden, men også i vores lokale område. 
I vores Landsbyklynge er vi visionære. Vi kan ikke 
ændre verden, men vi kan tage et medansvar sam-
men med resten af verden. Vi vil som civilsamfund 
og landsbyklynge gå foran og sikre en bæredygtig 
fremtid, som vi kan give videre til vores børn. 

2. 
VI SKABER FREMTIDEN  
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Vi vil være på forkant med ud-
viklingen. Landsbyfællesskabet 
Østdjurs skal være et godt sted  
at bo og leve for alt liv – også i 
fremtiden. 

Vores overordnede mål er, at kræfterne om ti 
år er forenet, og at grundlaget for at leve det 
gode liv er udviklet i fællesskab og til gavn 
for alle generationer. Landsbyer, borgere, for-
eninger, erhvervsliv og andre vigtige aktører 
er bragt i en tættere dialog, og vi har sammen 
skabt en lokal kultur, som inviterer til medbor-
gerskab og fællesskab. Landsbyerne samar-
bejder og koordinerer aktiviteter til gavn for 
landsbyklyngen, og de eksisterende faciliteter 
deles i størst muligt omfang, ligesom der ud-
vikles nye projekter og aktiviteter på grundlag 
af de nye fællesskaber, der er opstået.

3. 
VISIONEN FOR  
FREMTIDENS LANDSBY-
KLYNGE I ØSTDJURS   
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90 %
af respondenterne i borgerun-
dersøgelsen ser samarbejdet 
mellem landsbyerne som en 
forudsætning for, at de enkelte 
landsbyer overlever, og 93 % 
mener, det er nødvendigt, at 
borgerne involverer sig aktivt.

Kilde: Kortlægning og analyse  
Landsbyfællesskabet Østdjurs.
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Der er to temaer, der spiller en særlig rolle 
for vores arbejde med Landsbyfællesska-
bet: bosætning og bæredygtighed.

Bosætning: Meget af det, som vi arbejder med, 
handler om, at det skal være godt at bo og leve i 
området. Både for de der allerede bor her, og for de 
som ønsker at flytte hertil. Mange af vores indsatser 
handler derfor netop om at sikre gode rammer for 
livskvalitet for alle borgere på tværs af alder og på 
tværs af landsbyer. Vi vil gerne, også i fremtiden, 
være ”mange nok” til at sikre de nødvendige lokale 
tilbud, som en god skole og pasningstilbud, en god 
infrastruktur, gode fritidsmuligheder, god natur og 
gode erhvervsmuligheder. Og vi vil gerne være 
”mange nok” til at kunne skabe gode fællesskaber 
og liv i området. Vi vil gerne være ”mange nok” til 
at have nogle at dele livet, interesser og hverdagen 
med. 

I vores arbejde med bosætning er vi optaget af ti-
dens bosætningstendenser, hvor stadig flere søger 
roen på landet, og vi er optaget af de aktuelle bo-

fællesskabstendenser. Det er ønsker, som vi gerne 
vil imødekomme, og vi har allerede en lang tradition 
for bofællesskaber og kollektiver i vores område.

Bæredygtighed: Hvis vi gerne vil sikre en god 
fremtid for vores landsbyklynge, er det helt uundgå-
eligt, at vi skal arbejde med bæredygtighed. Derfor 
er bæredygtighed også et gennemgående tema 
for udviklingen af landsbyklyngen. Bæredygtighed 
handler om at skabe et bæredygtigt samfund både 
miljø- og naturmæssigt, samt socialt og økonomisk.
 
Miljømæssig bæredygtighed handler f.eks. om 
at skære ned på CO2, mindske affald, genbruge, 
nedsætte forbrug og skabe gode vilkår for natur 
og biodiversitet. I forhold til energiforsyning ønsker 
vi at se på decentrale og bæredygtige løsninger, 
som kan give grøn energi uden at konflikte med de 
øvrige visioner for landsbyklyngen.

Social bæredygtighed handler f.eks. om fællesska-
ber, livskvalitet, mødesteder og alternative bofor-
mer. 

4. 
BOSÆTNING OG  
BÆREDYGTIGHED    
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Økonomisk bæredygtighed handler f.eks. om at 
handle lokalt og at indgå i økonomiske fællesskaber 
som f.eks. kooperativer og bytteøkonomi. 

Arbejdet med at skabe bæredygtige løsninger falder 
desuden helt i tråd med, at dette også er et tema, 
der arbejdes fokuseret med i Syddjurs Kommune. 
Kommunen har både en strategi for bæredygtighed, 
et bæredygtigheds-udvalg og en bæredygtigheds-
koordinator.

FN´S DEFINITION PÅ  
BÆREDYGTIGHED: 
”Bæredygtighed er udvikling 
som opfylder nutidens behov, 
uden at bringe fremtidens 
muligheder for at opfylde deres 
behov i fare.”
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Bæredygtighed er en meget stor paraply at arbejde 
med, og for at gøre bæredygtighedsbegrebet mere 
håndgribeligt, vil vi bryde det ned i mindre bidder, 
bl.a. ved at arbejde med FN´s 17 verdensmål. Vi 
udvælger sammen de mål og undermål, det giver 
mest mening at arbejde med. 

Vi vil løbende på tværs af landsbyer og forskellige 
aktører arbejde med, hvordan vi i Landsbyfælles-
skabet Østdjurs konkret kan arbejde med bære-
dygtighed og FN´s verdensmål. Der er planer om 
en projektgruppe med formål at implementere FN´s 
verdensmål lokalt. 

5. 
FN´S VERDENSMÅL ER 
VORES VÆRKTØJSKASSE
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VISION:
Vi vil være på forkant 
med udviklingen. 
Landsbyfællesskabet 
Østdjurs skal være 
et godt sted at bo og 
leve for alt liv – også i 
fremtiden.

SAMLET OVERBLIK OVER INDSATSOMRÅDERNE:

Vi vil tænke nyt, samt tiltrække og fastholde tilflyttere 
som matcher Landsbyfællesskabets muligheder

Vi arbejder for et bedre klima, og vi vil benytte  
og beskytte områdets smukke og rige natur

Vi vil skabe bæredygtige løsninger på mobilitet  
og infrastruktur 

Vi vil have gode mødesteder og fælles  
aktiviteter på tværs af landsbyerne

Vi vil sikre et godt børne- og ungdomsliv  
og styrke medborgerskab blandt børn og unge 

Vi vil lave planer for udviklingen af landsbyer  
og det åbne land

Vi vil dyrke maden og bæredygtig produktion  
og salg af lokale fødevarer 

Vi vil skabe gode vilkår for lokalt erhvervsliv  
og naturturisme 
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6.1.  VI VIL TÆNKE NYT OG TILTRÆKKE OG  
FASTHOLDE TILFLYTTERE SOM MATCHER 
LANDSBYFÆLLESSKABETS MULIGHEDER 
Hvorfor: Vi har brug for tilflyttere, og vi hilser alle 
tilflyttere hjerteligt velkommen. Vi har fortsat brug 
for børn og unge til skoler og institutioner. Vi har 
brug for folk, som kan være med til at bevare livet 
i landsbyer og huse. Vi har brug for folk i vores 
fællesskab og vores lokalsamfund. 

Hvis vi bliver bedre til at formidle og synliggøre om-
rådet, håber vi, at det kan være med til at tiltrække 
de potentielle tilflyttere, som vil få mest glæde af 
netop det, som vores område kan. Vi tror på, at hvis 
folk bliver glade for området, så har de også oftere 
lyst til at blive og lyst til at investere tid og res-
sourcer i at gøre Landsbyfællesskabet til et endnu 
dejligere sted at bo og leve.  

Bofællesskaber, kollektiver og en større åbenhed 
over for alternative boformer er en del af vores 

lokale historie og kultur. Den åbenhed ønsker vi at 
bevare og arbejde aktivt med. Ligesom vi også øn-
sker at skabe fokus på bæredygtige og miljøvenlige 
byggeløsninger, landsbyer og boformer. 

Planlagte eller  
igangværende handlinger:
I arbejdsgruppen omkring bosætning vil vi undersø-
ge hvilke potentielle tilflyttere, der i særlig høj grad 
tiltrækkes af dét, som vores landsbyfællesskab by-
der på, og vi ønsker også at blive klogere på, hvad 
det er for drømme, tilflyttere har, og hvad er det for 
boligtyper, der efterspørges. Derefter vil vi se på, 
om det matcher det boligudbud, vi har i området.

Vi arbejder med etablering af to konkrete bofæl-
lesskaber i samarbejde med Syddjurs Kommune. 
Projektet hedder Nyboskab. De to bofællesskaber 

I det kommende afsnit vil otte forskellige 
indsatsområder for Landsbyfællesskabet 
Østdjurs blive præsenteret. 

6. 
INDSATSOMRÅDER   

17 



skal så vidt muligt bygges i og i forbindelse med 
tiloversblevne landsbrugs- og erhvervsbygninger. 
Idéer er, at de udover at have deres eget fælles-
skab også direkte bliver en del af landsbyklyngens 
fællesskab. F.eks. ved at bofællesskabet udsty-
res med fælles faciliteter, der også kan bruges af 
klyngens øvrige borgere. Det kunne f.eks. være 
et kontorfællesskab, et industrikøkken, et kæmpe 
fælles drivhus etc. Læs mere om projektet på www.
nyboskab.dk.

I arbejdsgruppen vil vi ligeledes lave en strategi 
og arbejde mere målrettet med synliggørelse af 

vores område. Vi vil styrke samarbejdet med vigtige 
interessenter, som f.eks. ejendomsmæglere, pro-
jektgrupper, lokale virksomheder, event-arrangører 
osv. omkring formidlingen af Landsbyfællesskabet 
Østdjurs som et dejligt sted at være og flytte til. Vi 
vil bl.a. arbejde med sociale medier, presse, events, 
skiltning og fysisk synliggørelse samt udarbejde en 
film for området. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi sikre, at vi får taget 
godt imod de nye, der flytter til området. F.eks. ved 
fælles arrangementer, ambassadører og velkomst-
pakker med alt godt fra Landsbyfællesskabet.

6.2.  VI ARBEJDER FOR ET BEDRE KLIMA OG VI 
VIL BENYTTE OG ISÆR BESKYTTE OMRÅDETS 
SMUKKE OG RIGE NATUR
Gennem lokalt forankrede initiativer ønsker vi at 
bevare, fremme og om muligt genskabe den vilde 
natur, herunder havet og kysten, med henblik på at 
skabe bedst mulige betingelser for biodiversitet og 
gode rammer for både dyr og mennesker. 
Klima og natur, særligt biodiversiteten, er hårdt 
presset på verdensplan. Vi håber som lands-
byklynge at kunne vise vejen for, hvordan andre 
landsbyklynger og civilsamfund med udgangspunkt 
i lokale prioriteringer og indsatser kan være med til 
at tage et globalt ansvar. Vi vil arbejde målrettet og 
med udgangspunkt i FN´s Verdensmål for naturen, 
og på klimavenlige og miljørigtige indsatser og 
løsninger.  

Hvorfor: Naturen er guldet i Landsbyfællesska-
bet Østdjurs. Vi er beriget med en helt fantastisk 
natur, som f.eks. den helt enestående kystlinje ud 
til Kattegat. Borgerundersøgelsen har entydigt vist, 
at det i meget høj grad er klyngens naturskønne 
beliggenhed, som fastholder borgerne og tiltrækker 
nye bosættere. Naturen skaber ro og velvære og 
bliver brugt til motion, friluftsliv, sanketure og til re-
kreative formål. Men det er også naturen, som hvert 
år tiltrækker et støt stigende antal turister til vores 
område. Der ligger et stort potentiale i at udvikle 
naturturismen i netop vores område, hvilket også 
kan medføre et øget antal arbejdspladser lokalt. 
Disse vitale rekreative interesser skal langtidssikres 
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og styrkes. Vi vil derfor arbejde aktivt og målrettet for 
at sikre en rig og utæmmet natur og en mangfoldig 
biodiversitet både til lands og til vands. Dette er til 
glæde og gavn for både dyr, planter og mennesker. 
Vi støtter lokale initiativer som arbejder for at skabe 
bedre tilgængelighed og åbne landskaberne op, men 
på naturens præmisser.

Planlagte eller igangværende  
handlinger
En Maritim Nationalpark: Den lokalt forankrede 
miljøforening BLAK arbejder på at etablere en Na-
turpark for at beskytte vores helt unikke havmiljø og 
kystlinje. På længere sigt er visionen en Marin/Mari-
tim Nationalpark på tværs af Kattegat i samarbejde 
med aktører fra Nordsjælland og Sverige. En Maritim 
Nationalpark kan langtidssikre de rekreative interes-
ser og beskytte havmiljøet. Havet ud for Djurslands 
Østkyst er et paradis for lystfiskere og alle borgere 
og besøgende med hang til god natur og friluftsliv. 
Det har flere gange været truet af planer om hav-
brug. Med en Maritim Nationalpark kan vi beskytte 
havet i fremtiden. Dette stemmer rigtig godt overens 
med FN´s verdensmål nummer 14: ”Livet i havet”.  

Langs hele landsbyklyngens kyst-
strækning findes en enestående og 
uhindret udsigt ud over Kattegat. 

Foto: Dieter Betz 2019

Ca. 50 % af borgerne fra 16 år og 
opefter beskriver naturen som den 
vigtigste årsag til at bo i området. Det 
følges op af, at natur- og outdoor-ak-
tivitet beskrives som den vigtigste 
aktivitetstype.  

Kilde: Kortlægning og analyse:  
Landsbyfællesskabet Østdjurs
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Den lokale miljøforening BLAK arbejder med pla-
ner om en Naturpark og en Maritim Nationalpark på 
tværs af Kattegat. Området rummer mange natur-
perler og byder på store oplevelser. Bl.a kan man 
være heldig at se havørnene i området omkring 
Rugaard og Hyllested bjerge. 

Foto: Dieter Betz 2019
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Sammenhængende naturområder: Landsby-
fællesskabet støtter også arbejdet med at skabe 
sammenhængende naturområder med korridorer 
for at skabe mulighed for spredning af artsdiversitet 
og for at skabe gode sammenhængende rammer 
for vandring og friluftsliv.

Kysten fredes for yderligere sommerhusbebyg-
gelse: Landsbyfællesskabet vil arbejde for at frihol-
de kystområdet for nye sommerhuse for at bevare 
naturen og kysten, der er helt unik på dette sted og 
områdets største attraktion for bosætning. 

Drikkevand: Landsbyfællesskabet ønsker at være 
helt fremme i sikringen af vores grundvand. Vi vil støt-
te arbejdet med at sikre beskyttelse af drikkevands-
områder evt. med skovrejsning og opkøb af arealer.

Klima- og bæredygtighedskonference for Land-
distriktsområder, øer og landsbyklynger: Vi vil 
lave et klimatopmøde for andre civilsamfund. Vi vil 
skabe en bevægelse, hvor “Landsbyer går foran 
for fremtiden”. Formålet er, at vi som civilsamfund 
fordyber os i, hvad vi selv kan gøre for et bedre 
klima. Vi kan f.eks. arbejde med, hvordan vi lokalt 
begrænser udledningen af CO2 og mængden af 
affald, hvordan vi passer på drikkevandet og dyrene 
og biodiversiteten på land og i vand, og hvordan 
nybyggeri og renovering bliver klimavenligt, og at 
vi løser vores transportudfordringer med grønne-
re løsninger.  Hvis der er interesse fra de andre 
klynger på Djursland, vil vi meget gerne arbejde 
sammen med dem om det.
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Stier: Vi ønsker at støtte arbejdet med at lave nye 
stisystemer, og på at skabe bedre sammenhæng til 
andre stisystemer i og uden for klyngen. Vi støtter 
initiativer, som giver gode muligheder for friluftsop-
levelser, idræt, eftertanke og eventyr i naturen. I 
øjeblikket er der taget et borgerdrevet initiativ til en 
tema og pilgrimsrute omkring filosoffen og teologen 
Knud Ejler Løgstrup (1905-1981), som boede i Hyl-
lested Bjerge med sin hustru Rose Marie fra 1965 
til sin død i 1981. 

”Det enkelte har aldrig med et an-
det menneske at gøre uden at han 
holder noget af dets liv i sin hånd. 
Det kan være meget lidt, en forbi-
gående stemning, en oplagthed, 
man får til at visne, eller som man 
vækker, en lede man uddyber eller 
hæver. Men det kan også være for-
færdende meget, så det simpelthen 
står til den enkelte, om den andens 
liv lykkes eller ej.” 

K. E. Løgstrup ”Den etiske fordring” 1956.
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Færre/ingen  
plastikposer ved  
Dagli ’Brugsen  
og Købmanden

Få skilte ved  
indgangsvejene: 
”Du kører nu ind 
i en klimavenlig 

zone”

Udarbejde lokale 
mål/succeskriterier 

for arbejdet med 
bæredygtighed  

og klima

I biodiversitets-
projekt med vilde 
bier og blomster 

Delehaver

VI BOBLER ALLEREDE AF NYE IDEER. 
LANDSBYFÆLLESSKABET ARBEJDER PÅ  
AT GØRE OMRÅDET CO2 NEUTRALT. 
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FN´s verdensmål nummer 13; “Klimaindsats” - HANDLE HURTIGT  
FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES  
KONSEKVENSER, herunder bl.a. :

13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer  
i alle lande.
 
13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.
 
13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at  
modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer

FN´s verdensmål nummer 6: ”Rent vand og sanitet”,  
herunder bl.a.: 
6.6 Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, 
floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.

FN´s verdensmål nummer 9: ”INDUSTRI, INNOVATION OG  
INFRASTRUKTUR - BYGGE ROBUST INFRASTRUKTUR, FREMME 
INKLUSIV OG BÆREDYGTIG INDUSTRIALISERING OG  
UNDERSTØTTE INNOVATION”, herunder bl.a.:

9.1 Der skal udvikles god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur, her-
under regionale og grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske 
udvikling og menneskelig trivsel, med fokus på fornuftig og lige adgang for alle.
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FN´s verdensmål nummer 14: ”Livet i havet”, herunder bl.a.:
14.1 Alle former for havforurening forhindres eller reduceres væsentligt, især forure-
ning forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med 
næringsstoffer.

14.2 Inden 2020 skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredyg-
tigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og 
ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

14.5 Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overens-
stemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgæn-
gelige videnskabelig information.

FN´s verdensmål nummer 15: ”Livet på land” - BESKYTTE, GEN-
OPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER 
PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF 
JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET, Herunder bl.a:

15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer 
på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til 
forpligtigelser under internationale aftaler.

15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skov-
rydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning 
globalt set.

15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige 
levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddel-
se af truede arter.

15.a Mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte 
og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt
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6.3.  VI VIL SKABE BÆREDYGTIGE LØSNINGER  
PÅ MOBILITET OG INFRASTRUKTUR 
Landsbyfællesskabet vil være drivkraft i etable-
ringen af en velfungerende infrastruktur, hvor alle 
interessenter indgår i et samspil om at udvikle og 
drive et behovsdrevet fleksibelt transportsystem 
med fokus på miljøvenlighed.

Etablering af et sammenhængende cykelstisystem 
er et ønskeligt supplement. Ikke kun mellem skole 
og landsby, men især til de trafikale knudepunkter, 
f.eks. letbanestationen, til busstoppesteder og til de 
forskellige pendlerpladser i området.

Landsbyfællesskabet vil endvidere arbejde for en 
optimal digital infrastruktur med hurtigt netværk 
og forbedring af signalkvaliteten (dækningen) for 
mobiltelefoni i området.

Hvorfor: Fordi mobiliteten for den enkelte borger, 
uanset om man har bil eller ej, er en væsentlig del 
af det grundlæggende serviceniveau for at skabe 
attraktive bosætningsmiljøer. Og fordi adgang til et 
højhastigheds internet og et velfungerende mobil-
net er vigtig for tiltrækning af nye og fastholdelse af 
etablerede virksomheder. Med hensyn til 5G bør det 
dog undersøges om ulemper er større end fordele.

Planlagte eller igangværende  
handlinger: 
Vi arbejder for at bevare gode offentlige transport-
forbindelser. Pt. arbejder vi for at bevare busserne. 
Derudover arbejder vi på nye mere langsigtede løs-
ninger. Der arbejdes både i ind- og udland på gode 
transportløsninger, som f.eks. delebiler, organiseret 

samkørsel, flex-taxa og flex-bus. Mobilitets- og 
infrastrukturgruppen følger disse aktiviteter nøje 
og har senest deltaget på en mobilitetskonference 
arrangeret af Vesterhavsklyngen i Thorsminde. 
Gruppen har desuden planer om et omfattende 
kortlægnings- og analysearbejde, hvor det aktuelle 
behov for transport undersøges grundigt sammen 
med en kortlægning af alle aktuelle transportmu-
ligheder. Der tales om at gøre dette i samarbejde 
med Landsbyklyngen MIN i Norddjurs Kommune. 
Desuden har specialister fra Niras tilbudt at komme 
ud og fortælle om de nyeste muligheder for at bedre 
mobiliteten i landdistrikterne.
Der vil blive taget initiativ til en fælles diskussion 
af om højhastighedsinternet er et mål alle steder i 
klyngen. (5G)

Der er særlig opmærksomhed på transportudfor-
dringerne for de unge i forhold til skole og fritidsak-
tiviteter.

Mobilitet og infrastruktur er et stort fokusområde 
for landsbyklyngen og vil være et tilbagevendende 
tema for det politiske dialogmøde.
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6.4.  VI VIL HAVE GODE MØDESTEDER OG  
FÆLLES AKTIVITETER PÅ TVÆRS AF  
LANDSBYERNE
I Landsbyfællesskabet skal alle borgere have ad-
gang til en bred vifte af mødesteder inden for en ri-
melig afstand. Både inden for sport, natur og kultur. 
Vi vil arbejde for et bredt udbud af fritidsaktiviteter, 
der tager udgangspunkt i de ønsker og behov, som 
borgere i alle aldre har. 

Hvorfor: Det gode liv på landet hænger sammen 
med et aktivt liv med mulighed for at dyrke sine 
interesser, få gode oplevelser i fællesskab med an-
dre og udvikle venskaber og bekendtskaber. Gode 
mødesteder og aktiviteter, hvor man kan mødes på 
tværs af interesser, kultur og generationer er også 
med til at skabe forståelse for forskelligheder og 
udfordre fordomme. Gode aktivitetstilbud er således 
både med til at styrke fællesskabet og kendska-
bet på tværs af Landsbyfællesskabet og samtidig  
styrker det udfoldelsesmuligheder og livskvalitet hos 
den enkelte. 

Syddjurs Kommunes kulturpolitik frem mod 2020 
har også fokus på mødesteder. Således er der bl.a. 
afsat puljemidler til at etablere nye mødesteder. Det 
betyder, at der er særlig god grund til at arbejde 
målrettet på området i den nærmeste fremtid. 

Det er Distriktsrådets opgave at bidrage til evt. 
etablering, om- eller udbygning af relevante møde-
steder. Formålet med mødestederne er at skabe 
rammer for udfoldelse og møder mellem menne-
sker på tværs af landsbyer, aldre og interesser. 
Alle vigtige interessenter involveres i udviklingen af 

mødesteder. Alt nyt byggeri i regi af landsbyklyngen 
skal bygges efter bæredygtige principper. 

Planlagte eller igangværende  
handlinger 
Mødesteder. Der har gennem flere år været arbej-
det på ideen om et mødested i Tirstrup i forbindelse 
med den gamle idrætshal. Området ligger centralt 
i den mere landsbyagtige del af Tirstrup. I arbejdet 
med landsbyklyngen har den idé fået nyt liv, og der 
er kommet flere ideer til omkring, hvordan sådan 
et sted kan understøtte livet i landsbyklyngen med 
aktiviteter indenfor for sport, kultur, leg, frivillighed 
m.m. for mange forskellige brugergrupper. Sådan et 
sted  kan også være med til at synliggøre arbejdet 
med bæredygtighed og landsbyklyngens arbejde 
med FN´s verdens mål. Tirstrup er desuden valgt 
af Syddjurs Kommune som byfornyelsesområde, 
og et fælles mødested kan derfor også tænkes ind 
i en god fremtidig udvikling af Tirstrup til glæde for 
hele klyngen. Det overvejes også at placere et af 
”Nyboskabprojektets” bofællesskaber i en gammel 
gård i Tirstrup tæt på området. Også her kunne der 
være en fælles interesse. Tirstrup Efterskole har 
etableret nogle topmoderne udendørsidrætsfacilite-
ter, som de er åbne for, også bliver brugt af lokale 
unge med flere – et mødested ville kunne spille 
sammen med disse faciliteter.  Tirstrup er porten og 
vinduet til landsbyklyngen. Byen ligger op til vejen 
mellem Grenå og Århus. Rigtig mange mennesker 
handler eller kører dagligt gennem Tirstrup. Dét er 
en udfordring, der skal vendes til en fordel. 
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Landsbyer
•	 Tirstrup
•	 Nøruplund
•	 Drammelstrup
•	 Balle
•	 Ørup
•	 Attrup
•	 Rosmus
•	 Birkesig
•	 Hyllested
•	 Rugård
•	 Hyllested	Skovgårde
•	 Fuglslev
•	 Gravlev
•	 Holme	(uden	for	kortet)
•	 Hoed
•	 Glatved

Sommerhusområder
•	 Øksenmølle
•	 Holme	Strand	(uden	for	kortet)

Forsamlingshuse
•	 Rosmus
•	 Hyllested
•	 Balle	

Kirker
•	 Tirstrup
•	 Fuglslev
•	 Rosmus
•	 Hyllested
•	 Hoed

Skoler
•	 Rosmus	Skole,	Rosmus
•	 Tirstrup	Idrætsefterskole,	Tirstrup
•	 Djurslands	Folkehøjskole,	Drammelstrup

Dagistitutioner
•	 Rosmus	Børnehus,	Rosmus

Idrætshaller	og	friluftsliv
•	 Tirstrup-Hallen	/	Kunstgræsbane
•	 DDS	Balle	Gruppen	/	Fodboldbane

Dagligvarebutikker	–	Fødevarer
•	 Dagli’	Brugsen	Tirstrup
•	 Købmanden	i	Balle

Seværdigheder
•	 Ree	Park,	Gravlev	
•	 Jernhatten/Havmøllegården
•	 Hyllested	Bakker
•	 Birkesig	Kalkovne	
•	 Rugård	Herregård
•	 Ebeltoft	Gårdbryggeri

Landsbyfællesskabet	Østdjurs.	Mødesteder	og	Service.

© Syddjurs Kommune

Signaturforklaring

Nøruplund

Birkesig

Rugård

Holme
Uden	for	kortet

Ree	Park

Jernhatten

Birkesig	Kalkovne

Hyllested	Bakker

Rugård	Herregård

Ebetoft	Gårdbryggeri

Hoed
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Aktiviteter der styrker det brede  
fællesskab
Den Grænseløse Festival: Den Grænseløse 
Festival er en aktivitet, der er startet parallelt med 
landsbyklyngen. Festivalen har netop fokus på at 
skabe fællesskab mellem forskellige mennesker – 
deraf navnet. Måltidet, musikken og mange andre 
aktiviteter skaber møder og dialog mellem menne-
sker. Festivalen har stort fokus på at være bære-
dygtig. Her bruges lokalt producerede fødevarer, og 

der er stort set ikke noget affald. Festivalen ligger 
lidt symbolsk for foden af Jernhatten. Der er et godt 
samarbejde mellem Landsbyfællesskabet Østdjurs 
og festivalen også omkring arbejdet med bosæt-
ning. For mere info om Den Grænseløse Festival se 
her: www.facebook.com/dengraenseloesefest/.

Etablering af en tilbagevendende årstidsfest: 
Forrige år afholdt landsbyklyngen Mikkelsdag. I 
2019 bliver dette arrangement udvidet til en  
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(H)Østfest og ‘åben-landsbyklynge’-dag på Ru-
gaard Herregård, hvor der er fællesspisning, salg af 
lokale fødevarer, og hvor potentielle tilflyttere kan få 
et indtryk af området, inden de flytter hertil. 

Foreningslivet: Rigtig mange mennesker gør rigtig 
meget for at sikre, at vi kan fylde vores liv med 
meningsfyldte og sjove oplevelser hver dag. Det er 
spejderne, idrætsforeninger, menighedsråd, bor-
gerforeninger, div. bestyrelser og uformelt organise-

rede passionerede ildsjæle, kokke, kunstnere m.fl.  
De får Landsbyfællesskabet  til at leve, og dem skal 
vi bakke op om og være taknemmelige for. 
     
Synlighed: For at de udbudte aktiviteter kan blive 
benyttet, er det naturligvis vigtigt, at alle borgere 
har viden om, at tilbuddene findes. Landsbyklyn-
gens hjemmeside og facebookside er pt. rigtig gode 
platforme for at dele viden. 
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6.5.  VI VIL SIKRE ET GODT BØRNE- OG  
UNGDOMSLIV OG STYRKE MEDBORGERSKAB 
BLANDT BØRN OG UNGE 
Det skal være trygt, rart og sjovt at vokse op i 
Landsbyfællesskabet Østdjurs, og det skal være et 
sted, man selv gerne vil se sine børn vokse op og 
måske en dag vende tilbage til. 

Hvorfor: Det skal være attraktivt at være ung i 
landsbyklyngen, og der skal være steder, hvor de 
unge kan mødes på tværs af landsbyer omkring 
fælles aktiviteter. Når de forlader folkeskolen og 
ungdomsklubben er der ikke flere faste holdepunk-
ter, og fordi ungdomsuddannelserne ligger langt 
væk, er transporten en udfordring. De unge bliver 
spredt og gamle kammeratskaber erstattes af nye.

Planlagte eller igangværende  
handlinger 
I samarbejde med DGI blev der i 2018 igangsat et 
projekt kaldet Unge i Landsbyklynger, der går ud 
på at unge involverer unge i udviklingen af deres 
lokalområde. Her definerer og skaber unge selv de 
tilbud, der gør en forskel for deres ungeliv.

Gruppen af unge, der var med i projektet i Østdjurs, 
modtog i april 2019 Demorådets initiativpris ved 
Syddjurs Kommunes Awardshow og præmien på 
2.500 kr. venter nu på at en ny generation af unge 
skal tage over og benytte midlerne til at udvikle 
gode initiativer til deres egen fordel. 

Djursland Folkehøjskole ved Drammelstrup har 
også en del unge, primært udviklingshæmmede. 

Skolen har de seneste år arrangeret et stort friluft-
steater og skuespil i samarbejde med lokale unge 
skuespiltalenter og dansere. Skolen er interesseret 
i alle former for samarbejder, og der arbejdes lige 
nu på at skabe en bedre infrastruktur i form af stier 
mellem Tirstrup og Folkehøjskolen. Der kunne være 
basis for et kreativt samarbejde omkring design, 
teater og dans, hvor folkehøjskolen har en stor 
kapacitet og mange faciliteter.

Fritidsaktiviteter er det oplagte mødested for 
områdets unge, men det kunne også være, at den 
øgede interesse for at leve og bo i pagt med natu-
ren kan tiltrække unge i en anden type bosætning 
- f.eks. i form af bofællesskaber og kollektiver med 
andre unge, og hvor man ud over huslejen kan 
dele bil, hønsegård og køkkenhave. Landsbyfæl-
lesskabet Østdjurs arbejder, som tidligere omtalt, 
på et projekt med omdannelse af overflødiggjorte 
landbrugsbygninger til bofællesskaber, og der kun-
ne evt. være et for unge, der gerne vil bo sammen 
tæt på naturen.

Vi vil udvikle på ideen om et mødested i Tir-
strup: Tirstrup Idrætsefterskole trækker hvert år 
100 nye elever til området. Også de lokale unge 
finder det interessant, hvad der sker i og omkring 
Efterskolen, og der arbejdes på at skabe et møde-
sted i Tirstrup, som bliver for alle - også for unge. 
Idrætsefterskolen udgør en interessant samarbejds-
partner, særligt i forhold til de faciliteter, Idrætssko-
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len råder over, og som skolen allerede gavmildt 
deler med sine omgivelser.

Rock i Rusk 4ever: Rock i Rusk har gennem årene 
været den begivenhed, der har samlet flest unge 
mennesker fra hele området. Det er en musikfe-
stival for unge på Rosmus Skole, som forvandles 
til et MusikMekka. Her kommer godt 1200 gæster, 
40 unge bands og et hovednavn. Bag festivalen 
står skolen, ungdomsskolen og 120 frivillige fra 
lokalsamfundet. Festivalen kan selv. Men vi ser 
den selvfølgelig som en vigtig del af det, der sker 
i landsbyklyngen. Man kan læse mere om Rock i 
Rusk her: https://www.rockirusk.dk/

Rosmus skole og miljøet omkring skolen er en 
vigtig samlingskraft i området: Som mødested 
er skolen med til at skabe fællesskab og kendskab 
til hinanden på tværs af byer, hvilket giver en rigtig 
god tryghed både for børn og unge. At komme fra 
samme område giver også en fælles identitet. Ro-
smus Skole og Ungdomsskolen er oplagte samar-
bejdspartner for de unge. 

Vi vil sikre et fortsat velfungerende institutionsmiljø 
omkring Rosmus Skole gennem en langsigtet og 
sammenhængende planlægning. Det arbejde fore-
går særligt i skolens ledelse og fællesbestyrelsen 
og understøttes af landsbyklyngens bestyrelse. Vi 
arbejder også for at sikre at skolen og fællesbesty-
relsen fortsat er engagerede medspillere i Lands-
byfællesskabet Østdjurs, og at den gode tradition 
med at lave arrangementer og at udvikle og tage 
vare på lokalområdet i samspil med lokalsamfundet 
fortsætter.
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6.6.  VI VIL LAVE PLANER FOR UDVIKLINGEN  
AF LANDSBYER OG BESKYTTELSE AF  
DET ÅBNE LAND 
Der skal være smukke, funktionelle, bæredygtige 
og attraktive landsbyer og landskaber i Landsbyfæl-
lesskabet Østdjurs. 

Hvorfor: Vi skal trives, hvor vi bor. Det betyder 
noget at bo smukt i både historiske og nutidige 
rammer. Det betyder noget for landsbyens liv, 
hvordan landsbyen og området omkring landsbyen 
er indrettet. Er der små mødesteder, der inspirerer 
til fællesskab, eller brager vejen gennem byen og 
”tager” byens rum? Det er vigtigt, at vi arbejder med 
at gøre vores landsbyer og landområder attraktive 
både for at tiltrække nye borgere, men også for at 
fastholde de borgere, der allerede bor her. 

Planlagte eller igangværende  
handlinger 
Det er et lovkrav, at kommunerne skal arbejde 
strategisk med landsbyudvikling, og i det arbejde vil 
Landsbyklyngen blive hørt.  Det er de folk, der bor 
i området, der bedst kan beskrive de enkelte byers 
potentialer for udvikling, og de behov beboerne har. 
Landsbyklyngen vil derfor fremadrettet og i dialog 
med hver enkelt landsby indsamle input til kommu-
nens strategiske arbejde, som vil have fokus på 
at understøtte landsbyernes særkende og forskel-
lighed og samtidig skabe en sammenhængende 
fortælling om Landsbyfællesskabet. 

Landdistrikterne og landsbyerne rummer 
store herlighedsværdier for de borgere, 
som foretrækker livet på landet i ét af de 
mange aktive lokalsamfund. Området har et 
stort potentiale for bosætning, både for de 
borgere, som er villige til at pendle lidt læn-
gere, og også mod ældre ressourcestærkt 
segment, der planlægger deres otium i 
området.

Landsbyer i klynger er med til at opretholde 
og styrke landsdistrikternes attraktivitet, 
fordi de stærke fællesskaber er med til at 
skabe liv og engagement. Landsbyklynge-
samarbejderne er ligeledes med til at frem-
me, at man i det store fællesskab kan deles 
om fysiske faciliteter, så alle ikke behøver at 
have de samme faciliteter.

Fra Syddjurs Kommunes Vision og  
udviklingsstrategi 2018-2030.
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Syddjurs Kommunes udviklingsstrategi indeholder to byvækstområder 
– det blå bånd langs Århus Bugten og det grønne bånd langs Letbanen. 
Ebeltoft udgør et udviklingsområde i sig selv, hvor fokus de kommende 
år er på en udviklingsplan for Ebeltoft By og Havn. Landsbyerne er tre 
steder i kommunen organiseret i en landsbyklynge, og Byrådet i Syd-
djurs Kommune har store forhåbninger til landsbyklyngen som udvik-
lingsmodel for kommunens landdistrikter. 
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Landsbyer
Syddjurs Kommune har en pulje til landsbyfornyel-
se, som kan bruges til opkøb af tomme og forfaldne 
bygninger med henblik på nedrivning. Puljen kan 
også anvendes til tilskud til udvendig istandsættelse 
og forbedring af bygninger.

Tirstrup er udpeget som prioriteret byfornyelses-
indsats, og der vil de næste to år blive gennem-
ført en helhedsorienteret byfornyelse med et nyt 
mødested, etablering og synliggørelse af sammen-
hængende stiforbindelser, omdannelse af tomme 
grunde efter nedrivning og forskønnelse af byens 
hovedgader. Landsbyklyngen vil deltage aktivt i 
byfornyelsen af Tirstrup og bidrage til at projektet 
bliver hele klyngens projekt.

Bevaringsværdige bygninger har et særligt fokus, 
og særligt i de tilfælde hvor hele området udgør et 
kulturmiljø, som f.eks. Nøruplund og de tilhørende 
husmandsbrug. Råmosegård ved Drammelstrup 
er et andet kulturmiljø. Endelig er Rugaard Her-
regård og de tilhørende bygninger et uvurderligt 
kulturmiljø, som sætter et særligt præg på området. 
Vi vil støtte op om at bevare og beskytte natur og 
kulturarv, herunder de udpegede kulturmiljøer i 
Landsbyfællesskabet.

Vi vil eksperimentere med aktiviteter, der udvider 
Landsbyfællesskabet til en stor dele-by med  
dele-haver, dele-landmænd, dele-afgrøder,  
dele-høns, dele-får og en dele-maskinpark.

Landområder
Landskabet omkring landsbyerne udgør deres 
største potentiale, og måske er det næste skridt at 
fokusere på, hvordan landskabet og naturen kan 
komme til at spille en større rolle for, hvordan vi bor. 

Landsbyfællesskabet vil arbejde for at friholde kyst-
området for nye sommerhuse for at bevare naturen, 
biodiversiteten og kysten, der er helt unik på dette 
sted og områdets største attraktion for bosætning.

Landsbyklyngen vil arbejde for, at hastigheden 
gennem landsbyerne nedbringes, evt. med place-
ring af blomsterkummer eller lignende, der samtidig 
kan fungere som Landsbyklyngens signatur eller 
kendetegn.
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FN´s verdensmål nummer 11: ”Bæredygtige byer  
og lokalsamfund”, herunder bl.a.: 

11.3 Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig og kapacite-
ten skal øges til en inddragende, integreret og bæredygtig boligplanlægning og styring 
i alle lande. 
 
11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.
  
11.6 Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. Indbygger reduceres, herunder 
ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på kommunalt og anden affaldsforvaltning.
 
11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgænge-
lige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for 
personer med handicap.
 
11.a Støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem by, op-
land og landdistrikter ved at styrke den nationale og regionale udviklingsplanlægning
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6.7.  VI VIL DYRKE MADEN, LAVE BÆREDYGTIG 
PRODUKTION OG SALG AF LOKALE  
FØDEVARER  
Vi vil udvikle muligheden for at flere kan arbejde 
med bæredygtig nicheproduktion af lokalt produce-
rede fødevarer, og vi vil mødes om og dele glæden 
ved god mad. 

Hvorfor: Overalt i landsbyklyngen arbejdes der 
med lokal fødevareproduktion både i store bedrifter 
og i mindre skala, hvor produktion er mere niche-
præget. Mest kendt er nok Ebeltoft Gårdbryggeri, 
men i området produceres også vin, olie, kød, æg, 
ost, bær, brød, henkogt frugt, urter og grøntsager.

Der er et stærkt netværk mellem særligt de mindre 
fødevareproducenter, og der virker til at være stadig 
flere som ønsker at eksperimentere med og arbejde 
med lokale og bæredygtigt producerede fødevarer. 
Dette er særligt for Landsbyfællesskabet et poten-
tiale, der er værdi i at bygge videre på. Både for at 
udvikle nye muligheder lokalt erhvervsliv og for at 
styrke den gode ”madfortælling” om området.

Maden er også stor kilde til nærvær og møder på 
tværs af landsbyerne. Det lokale “Grænseløse Køk-
ken” har f.eks. lavet fællesspisninger med lokale og 
bæredygtigt producerede råvarer til mere end 300 
personer.  Der er åben grill på Ebeltoft Gårdbryggeri 
om sommeren, og der er fællesspisninger i mange 
af landsbyerne. Alle projektcaféer starter desuden 
med fællesspisninger. 

Planlagte eller igangværende  
handlinger 
Det undersøges, om der er mangel på jord, gårde til 
evt. tilflyttere eller lokale, der ønsker at arbejde med 
nicheproduktion. 

Der arbejdes målrettet med at styrke handlen med 
lokalt bæredygtigt producerede fødevarer. Syddjurs 
Kommune har givet tilskud til indkøb af en mobil 

Inden for kultur er fælles madlav-
ning den mest efterspurgte aktivitet 
(47 %).

Årstidsfester som f.eks. høstfester 
bliver nævnt som den aktivitet med 
det største potentiale til at samle 
borgerne på tværs (47 %). Dernæst 
er fællesspisning og markedsdage 
nævnt til bedst at samle borgerne 
(hhv. 45% og 44%). 

Kilde: Kortlægning og analyse:  
Landsbyfællesskabet Østdjurs
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info-bod, og der vil i løbet af sommeren blive afholdt 
faste markedsdage med salg af lokalt producerede 
råvarer. Der er desuden en idé om at arbejde med 
en fælles fødevarercentral.

Der arbejdes på at etablere et fælles industrikøk-
ken med det efterspurgte udstyr og plads, hvor 
der kan arbejdes med opstart af og udvikling af 
fødevareproduktion. Målet er at støtte bæredygtig 
lokal fødevareproduktion ved at gøre det nemmere 
og billigere at komme i gang og ved at understøtte 
fællesskab, netværk og en innovativ tankegang.

Der arbejdes med et samlet “fødevarer-kvalitets-
brand” for området. Både som hjælp til afsætning af 
varer og for at tiltrække andre, der har lyst til at ar-
bejde med bæredygtig produktion af fødevarer. En 
ekstra krølle på dette er, at det også vil være med til 
at brande Landsbyfællesskabet Østdjurs.

Vi sætter fokus på den lokale høst med afvikling af 
en fælles Høstdag på Rugaard Gods, “Mikkels Dag/
(H)Østfest”. Det skal være en historisk dag, hvor 
tradition og lokale fortællinger danner ramme om 
fejring af årets høst.

Derudover er der tanker om at lave et lokalt bageri, 
velkomstkasser med lokale varer, samt at styrke 
samarbejdet med Købmanden i Balle og Dagli 
‘Brugsen i Tirstrup om afsætning af lokale varer.
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6.8.  VI VIL SKABE GODE VILKÅR FOR LOKALT  
ERHVERVSLIV OG NATURTURISME   

I landsbyklyngen vil vi arbejde for at støtte det loka-
le erhvervsliv - særligt de mange mikrovirksomhe-
der. Landsbyklyngen vil desuden understøtte lokale 
fødevareproducenter og udvikle grønne erhverv. I 
kommunens strategi er den lange kyststrækning og 
naturen et væsentligt aktiv for vækst i turismeer-
hvervet. Udviklingen skal dog ske på en bæredygtig 
måde og i balance mellem benyttelse og beskyttel-
se. 

Hvorfor: Det er kendetegnende for området, at der 
er mange mindre virksomheder, som arbejder med 
fødevarer, landbrug, kunst, design, håndværk ol. 
Derfor afholdte Landsbyfællesskabet i forbindelse 
med kortlægningen af området et dialog- og net-
værksmøde med små virksomheder for at få indsigt 
i, hvad der rører sig, og hvad der efterspørges. Der 
var stor interesse i at møde andre iværksættere og 
enkeltmandsvirksomheder og i at opbygge et net-
værk, hvor man kan mødes og blive inspireret og 
sparre omkring de problemstillinger, der er knyttet 
til det at være selvstændig. F.eks. regnskaber, mar-
kedsføring, kompetenceudvikling, lovgivning mv. 

Vi ser desuden en tendens til at de folk, der bosæt-
ter sig i vores område, er folk, der kan lide at skabe. 
Ikke nødvendigvis for pengenes skyld, men fordi 
de har en passion, et drive og en trang til “frihed”.  
Der skal være god plads til folk med idérigdom og 
skabertrang. De er med til at skabe liv, og bidrager 
til at udvikle Landsbyfællesskabets potentialer. 

Planlagte eller igangværende  
handlinger 
Vi vil følge op ved at afholde endnu et aftenmøde 
med mikro-virksomhederne og sammen drøfte, 
hvad landsbyklyngen præcist kan gøre for dem. Alle 
faggrupper inviteres.

Alle i Landsbyklyngen opfordres til at styrke lokale 
virksomheder ved at handle lokalt.  En liste over 
lokale virksomheder lægges på hjemmesiden. 
     
Landsbyfællesskabet vil synliggøre de gode 
muligheder for selvstændigt erhverv i området, 
f.eks. boliger, virksomhedsrådgivning og hjælp fra 
kommunen, lokale netværk, m.v. 

Landsbyfællesskabet vil sætte ekstra fokus på 
områdets særlige muligheder og netværk omkring 
produktion og forarbejdning af fødevarer.

Landsbyfællesskabet vil undersøge virksomheder-
nes samspil med klyngen. Hvordan kan klyngen 
støtte de lokale virksomheder og omvendt?

Landsbyfællesskabet vil undersøge muligheden for 
etablering af en lokal fond, der kan give tilskud til 
iværksættere.

Syddjurs Kommune har desuden en erhvervspulje 
til udviklingsprojekter og nye initiativer, som et er-
hvervsprojekt i Landsbyklyngen evt. vil kunne søge.
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I Landsbyfællesskabet Østdjurs har vi valgt at lade 
styregruppen, der har ledet etableringen af Lands-
byfællesskabet Østdjurs, fusionere med Rosmus 
Distriktsråd. Landsbyfællesskabet er nu organiseret 
som en forening med navnet “Distriktsrådet Lands-
byfællesskabet Østdjurs” i forkortet form, DLFØ, 
men i daglig tale “Landsbyfællesskabet Østdjurs”. 

Foreningen består af en bestyrelse. Derudover er 
der en kommunikationsgruppe og en lang række 
større og mindre projektgrupper. Grupperne uddy-
bes i løbet af dette afsnit. 

Med denne organisering og arbejdsdeling ønsker 
bestyrelsen at udgøre en dynamisk, fleksibel, effek-
tiv og handlingsorienteret forening med en meget 
flad foreningsstruktur, hvor de, der tager ansvar, 
også får indflydelse og råderum.

Vi arbejder løbende med at nytænke forenings-
arbejdet, og er hele tiden nysgerrige på, hvordan 
vi bedst muligt gør det attraktivt at være frivillig i 
Landsbyfællesskabet Østdjurs. 

7. 
ORGANISATIONSFORM 
OG STRUKTUR   
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7.1.  BESTYRELSEN   
Bestyrelsen består af ni personer og to suppleanter. 
Bestyrelsen er repræsentativ i forhold til geografi, 
køn, alder, interesser og faglighed. Foreningsved-
tægterne kan findes på Landsbyklyngens hjemme-
side. Bestyrelsen består af en formand, næstfor-
mand, sekretær, kasserer, og en række “minøstre”, 
der er tovholdere på de forskellige indsatsområder, 
klyngen arbejder med. 

Bestyrelsens primære rolle og opgave
Bestyrelsens vigtigste rolle er med klyngens vision 
for øje at bidrage til at sikre fremdrift, koordinering, 
demokratiske processer, synlighed og sammen-
hæng mellem klyngens indsatsområder og klyn-
gens mange aktører. Således ser bestyrelsen det 
som sin opgave at tilrettelægge arrangementer, 
som f.eks. projektcaféer, der kan sikre den løbende 
dialog på tværs af klyngens frivillige. Caféen kan 
f.eks. sætte fokus på specifikke indsatsområder, 
sikre samarbejde og synlighed på tværs, skabe 
grundlag for rekruttering af frivillige, igangsætte 
evalueringer af arbejdsprocesser, åbne op for vur-
deringer af nye forslag og prioriteringer. 

Bestyrelsen er en servicefunktion for selvkøren-
de projektgrupper og foreninger, men kan også 
selv drive projekttiltag til glæde for hele klyngen. 
Bestyrelsen etablerer så vidt muligt inddragende og 
demokratiske processer før en endelig beslutning 
om igangsætning af større projekter. Det er ønsket 
i videst muligt omfang at give alle borgere mulighed 
for at bidrage til projekter og beslutninger. 

Bestyrelsen vil således i samarbejde med områdets 
mange aktører udvikle en organisering, hvor der 
både er plads til dialog og fælles møder, hvor man 
sammen kan vende vigtige temaer. Samtidigt er det 
essentielt for fremdriften i Landsbyklyngens arbejde 
at benytte en organisation som også er handlings-
orienteret og dynamisk, hvor beslutningskompeten-
ce uddeles indenfor klare og tydelige rammer, og 
hvor samarbejdet bygger på ansvarlighed og tillid. 
I og med at bestyrelsen er demokratisk valgt, har 
den f.eks. beføjelser til på vegne af Landsbyfælles-
skabet og i fællesskab med interesserede borgere 
at udvælge projekter, der kan søges midler til i 
foreningens regi.

Bestyrelsen arbejder desuden med fortsat at sikre 
og udvikle et tæt samarbejde med det politiske 
system og Syddjurs Kommune. Bestyrelsen følger 
årligt op på Landsbyfællesskabets Visions- og 
Handlingsplan og udarbejder årshjul for det kom-
mende år.

Endvidere har bestyrelsen fokus på en god intern 
kommunikation på tværs i organisationen. Det ar-
bejde varetages i et tæt samarbejde med kommu-
nikationsgruppen, hvis opgaver vil blive beskrevet 
yderligere længere fremme i nærværende afsnit.

Bestyrelsen ønsker synlighed og gennemsigtighed 
omkring deres arbejde. Derfor gøres referater og 
dagsordener løbende tilgængelige på klyngens 
hjemmeside. 
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Minøstre og indsatgrupper
Vi ønsker at give bestyrelsesmedlemmer mulighed 
for i størst muligt omfang at arbejde fokuseret med 
netop dét, som de hver især brænder for, så be-
styrelsesarbejdet også er attraktivt for frivillige, der 
ønsker at arbejde mere ad hoc og interessedrevet. 
Således har hvert indsatsområde en ”minøster”. 
MinØSTer er et selvopfundet begreb, som dækker 
over en blanding af minister, tovholder og ambas-
sadør for Østdjurs. Minøsterens rolle er at sikre 
fremdrift på “sit” indsatsområde (de indsatsområ-
der, som er beskrevet længere oppe i Visions- og 
Handlingsplanen). 

Det er minøsterens opgave at have overblik og tæt 
kontakt til indsatsområdets mange interessenter og 
projektgrupper og dermed sikre helhedstænkning, 
koordinering og ikke mindst fremdrift. 

Inden for hvert indsatsområde er der desuden 
nedsat en arbejdsgruppe/et udvalg, som både kan 
bestå af medlemmer i og uden for bestyrelsen. 
Arbejdet i indsatsgrupperne tager udgangspunkt i 
de visioner og handlinger, der er beskrevet i denne 
plan. Indsatsgrupperne arbejder som udgangspunkt 
med de overordnede strategier og større mere 
komplekse handlinger.

Bestyrelsen mødes som udgangspunkt fire gange 
årligt og ellers efter behov. De forskellige indsats-
grupper/udvalg mødes efter behov. Det anbefales 
at både bestyrelse og indsatsgrupper så vidt muligt 
deltager i den månedlige projektcafé. 
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7.2.  KOMMUNIKATIONSGRUPPEN   
Kommunikationsgruppen vedligeholder hjemmesi-
den og facebooksiden og formidler løbende forskel-
lige arrangementer. 

Landsbyklyngens hjemmeside:  
www.landsbyfællesskabetøstdjurs.dk.

Formålet med hjemmesiden er at have et fælles 
sted, hvor man kan samle alt relevant information 
om området og om arbejdet med landsbyklyngen. 
Den har også en mere dynamisk del, hvor man kan 
lægge nyheder og events ind, og en kalenderfunk-
tion hvor alle arrangementer fra både landsbyer, 
foreninger og projektgrupper er synlige. Hjemme-
siden taler desuden sammen med andre sociale 
medier. Alle borgere kan oprettes som brugere af 
hjemmesiden og bidrage til at den bliver levende og 
samlingssted for alt relevant information om klyn-
gen. Kommunikationsgruppen er behjælpelig med 
oprettelse af brugerrettigheder, hvis man ringer eller 
kommer forbi til en projektcafé. 

App: Der arbejdes pt. at få en App op at stå, som 
er knyttet sammen med hjemmesiden. App’en er 
gratis og på den kan man følge med i kalenderen, 
nyheder og event-begivenheder.

Facebook: Landsbyfællesskabet har både en face-
bookgruppe og en facebookside. Siden er lidt mere 
formel og her lægges diverse nyheder og opslag. 
Den administreres af kommunikationsgruppen, men 
det er også muligt for andre at få administratorret-
tigheder til den. Facebookgruppen er mere rettet 

mod den løbende dialog mellem borgere, grupper 
osv.

Øvrige sociale medier: Der er et ønske om at 
arbejde mere med video, infoskærme og sociale 
medier. Hvis nogen har lyst til at lave et nyheds-
brev, er det meget velkomment. 

Landsbyfællesskabet Østdjurs’ logo:

Landsbyklyngen har i 2018 fået sit eget logo. 
Logoet, der er produceret af virksomheden Mount 
Agency, er en parafrase over det velkendte byskilt. 
Her handler det om at bøje konventioner og skabe 
spændende nye rum i gamle rammer, samt illustre-
re nytænkning og fleksibilitet. Konceptet om et rundt 
byskilt, der fortsætter, er bevaret, men der er tilsat 
en snoet vej gennem bakkerne, der bløder formen 
op og refererer til naturen i området. Samtidig er 
fokus på fremdriften markeret ved referencen til 
“tandhjulet”, således at bomærket ruller fremad og 
ind i fremtiden.
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7.3.  PROJEKTGRUPPER   
Projektgrupperne består af frivillige, der arbejder 
med konkrete projekter, der hænger sammen med 
de forskellige indsatsområder. Det er fx gruppe-
ringer, der arbejder med bæredygtighed, stier, 
mobilitet, mødesteder, bofællesskaber og fiber-
bredbånd. Disse grupper opstår løbende og nogle 
forsvinder igen i forhold til projektets aktualitet og 
mængden af frivillige ressourcer, der kanaliseres 
ind i dem. Projektgrupperne bestemmer selv, hvad 
der giver mening for dem at arbejde med. Projekt-
grupperne har selv ansvar for at lede og drive deres 
projekt. De kan sparre med bestyrelsen, få støtte 
fra kommunikationsgruppen til at sikre vidensdeling 
og synliggøre projektet, samt råd og vejledning fra 
kommunen.

Vi opfordrer alle projektgrupper til at 
lave en god grundstruktur for møder, 
roller, kommunikation etc. Selvføl-
gelig tilpasset den enkelte gruppes 
behov. Vi opfordrer alle grupper til at 
vælge en: 

• Tovholder/koordinator, som sørger for at indkalde 
til møder og sikre kommunikation mellem pro-
jektgruppen og bestyrelsen/indsatsgruppen

• Kommunikationsansvarlig, der sørger for at for-
midle om projektet - som minimum via klyngens 
facebookside og hjemmeside. Meget gerne også 
via Instagram, presse mv. 
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7.4.  ALLE OMRÅDETS ØVRIGE FRIVILLIGE  
I hovedparten af klyngens landsbyer var der allere-
de inden Landsbyfællesskabet en masse frivillige 
og foreninger, som har bidraget og stadig bidrager 
til at Landsbyfællesskabet Østdjurs er et godt sted 
at bo og være – også i fremtiden. 

Størstedelen af disse er organiseret i idræts-, miljø-, 
vej- og vandværksforeninger, samt borgerforeninger 
omkring forsamlingshusene. Hertil kommer at stort 
set alle 14 landsbyer internt i byerne afholder fælles 
aktiviteter som eksempelvis fællesspisning, arbejds-
dage og andre lokale traditioner (sankthansbål, 
Valborgsaften, julekomsammen, fastelavn, osv.). 
Mange af disse foreninger og aktivitetsgrupper har 

dog udfordringer med at skaffe nok frivillige. Alle 
disse frivillige er også en del af landsbyklyngen og 
kan få den sammen hjælp som projektgrupperne. 
Vi vil arbejde for at alt det, der sker på frivilligt plan 
og alle dem, der arbejder frivilligt, får et langt bedre 
kendskab til hinanden med mulighed for at dele vi-
den, koordinere og gå sammen om at løfte opgaver, 
som skaber værdi for området sammen. 
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7.5.  PROJEKTCAFÉER   
Med en månedlig afholdelse af projektcaféer 
ønsker vi i bestyrelsen at støtte op om det frivillige 
arbejde. Idéen er at give alle frivillige et fælles sted 
at mødes, dele viden og gøre det nemt og godt at 
være frivillig – også som børnefamilie.  
     
Projektcaféerne afholdes som udgangspunkt på 
Rosmus Skole på skiftende hverdage. Frivillige som 
f.eks. folk fra det Grænseløse Køkken sørger for 
aftensmad, og der er altid kaffe på kanden. Kom-
munens landdistriktskonsulent, Alette Skov Hansen, 
det meste af bestyrelsen og kommunikationsgrup-
pen er som regel til stede og klar på at hjælpe 
de frivillige, der har brug for det. Børn er meget 
velkomne, og rammerne er til det.
     
Projektcaféerne er for alle, der:
• Er engageret i et frivilligt arbejdsfællesskab i 

klyngen (f.eks. en projektgruppe eller  
en forening)

• Har lyst til at starte et nyt projekt op i  
samarbejde med andre fra klyngen

• Gerne vil stifte bekendtskab med arbejdet i  
klyngen og overvejer at melde sig som frivillig

På projektcafeerne kan vi dele viden om projekter, 
og det der rører sig. Her kan vi sammen kvalifice-
re vores indsatser. Her kan vi mødes på tværs af 
landsbyer og styrke kendskabet til hinanden og 
vores område.

I forbindelse med projektcaféerne afholdes der 
også årligt et politisk dialogmøde med Byrådet, 
Distriktsrådets generalforsamling afvikles og der 
informeres om lokale puljer, mm.

Tilmelding til fællesspisning i forbindelse med  
projektcaféer foregår via: 
www.go-syddjurs.dk/arrangementer

Datoer for projektcaféer planlægges for et halvt 
kalenderår. Datoer kan ses i den fælles kalenderen 
på hjemmesiden.

7.6.  LIDT OM DET FRIVILLIGE ARBEJDE  
Det, der motiverer os mennesker til at være frivilli-
ge, er i udgangspunktet ikke økonomi - så var vi jo 
ikke frivillige. Der er mange andre forskellige fak-
torer, der får os til at være frivillige. Det kan f.eks. 
være det, at være med til at gøre en forskel, det at 
være en del af et fællesskab, muligheden for at få 

indflydelse, mulighed for at styrke sit netværk og sin 
personlige/faglige profil eller noget helt femte. 

Der er også mange forskellige faktorer, der har ind-
flydelse på, om vi trives med det frivillige arbejde. 
Forskellige motivationsfaktorer kan f.eks. være brug 
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7.7.  VIL DU GERNE VÆRE FRIVILLIG?  
Måske vil du gerne være frivillig? Det kan være, du 
har en idé sammen med andre, og det kan være, 
du gerne vil hjælpe til med noget af det, der alle-
rede er i gang. Der er brug for dig, og der er rigtig 
mange forskellige opgaver og muligheder, som du 
kan læse i denne Visions- og Handlingsplan. 

En god måde at komme med på er at komme til 
en projektcafé. Du er også meget velkommen til at 
tage fat i den af de mange kontaktpersoner inden 

for de forskellige udvalgsområder, foreninger eller 
projektgrupper. Du finder kontaktoplysninger på 
sidste side i Visions- og Handlingsplanen. 

for handling, tid til at tale om tingene, tid til og fokus 
på hygge og socialt samvær, tydelige planer for 
arbejdet samt driftsorienterede opgaver. 

De fleste motiveres selvfølgeligt at et mix af det 
hele. Det karakteristiske er, at det kan være meget 
forskelligt, hvad der motiverer og fastholder os i 
vores frivillige arbejde.

Det kræver, at vi har forståelse for hinanden, og at 
vi udvikler en organisation, der rummer mulighed 
for at arbejde og være med på forskellige måder. 
Både på et overordnet plan og i de forskellige 
arbejds- og projektgrupper. 

Vi anbefaler, at der i arbejds- og projektgrupper, 
samt på tværs af vores organisation bruges tid på 
at forventningsafstemme: Hvem er gode til og har 
lyst til hvad i gruppen, og hvem gør hvad? Hvem 
har hvilke roller, ansvar og beføjelser. Hvad skal til 

for, at vi hver især trives i gruppen, og hvordan skal 
vi arbejde, kommunikere og holde møder sammen? 
Sådanne emner kan f.eks. være vigtige at komme 
omkring i en forventningsafstemning. Der findes et 
redskab til dette inde på klyngens hjemmeside. 

I bestyrelsen vil vi særligt arbejde med at inddrage, 
motivere og fastholde frivillige ved at:

• Afholde projektcaféer
• Dyrke en anerkendende og fællesskabs-

orienteret frivilligkultur
• Støtte initiativer
• Tilbyde kompetenceudvikling
• Bidrage til det bedst mulige match mellem  

opgaver og frivillige
• Skabe synlighed omkring aktiviteterne
• Styrke netværk og relationer i Landsby-

fællesskabet
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Det fremgår af Syddjurs Kommunes vision1, at 
landdistrikterne og landsbyerne arbejder sammen i 
engagerede fællesskaber, hvor borgere, der gerne 
vil bo tæt på naturen, kan finde den rigtige bolig. 
Landdistrikterne og landsbyerne har et stort poten-
tiale for bosætning i eksisterende bygninger.

Landsbyer i klynger er med til at opretholde og 
styrke aktive lokalsamfund og landdistrikternes 
attraktivitet, fordi de stærke fællesskaber er med til 
at skabe liv og engagement. 

Politisk er der stor opmærksomhed på værdien af 
landsbyklyngerne i Syddjurs Kommune. Der bliver 
lyttet til landsbyklyngerne, og landsbyklyngerne 
bliver prioritet politisk og økonomisk. Jo flere der 
støtter op om klyngen – jo stærkere står vi. Lands-
byfællesskabet er en af i alt tre klynger i Syddjurs 
Kommune. 

Vi ønsker at bevare og udvikle dialogen og sam-
arbejdet med den politiske organisation og den 
kommunale administration. 

Det vil vi gøre ved at:
• Afholde et årligt politisk møde i maj måned, hvor 

vi inviterer hele byrådet. Formålet er at præsen-
tere udviklingsplaner og konkrete projekter, samt 
at få en dialog omkring aktuelle politiske planer 
og udfordringer, som har betydning for lands-
byklyngen.

• Invitere alle de politiske udvalg til at holde et par 
af deres udvalgsmøder i Landsbyfællesskabet. 
Formålet er at være i tæt dialog med udvalgene 
omkring lokale udfordringer, behov og ønsker.  

• Være i løbende i dialog med Landsbyfællesska-
bets lokale politikere, samt udvalgsformænd/
kvinder fra PUK-udvalget og fra Erhvervs- og 
beskæftigelsesudvalget.

• At kommunens landdistriktskonsulent deltager 
ved Landsbyfællesskabets projektcaféer og sam-
arbejder direkte med ”minøstre” lokale foreninger 
og projektgrupper. 

• At der hvert år udarbejdes et årshjul, hvor datoer 
og tidspunkter for de politiske møder også vil 
fremgå.

1 Fra kommunes udviklingsplan: Vision og udviklingsstrategi 2018-2030

8. 
BESTYRELSENS PLAN 
FOR DET KOMMUNALE OG 
POLITISKE SAMARBEJDE   
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Distrikstrådet Landsbyfællesskabet Østdjurs 
(DLFØ) modtager 27.134 kr. årligt. Distrikstrådet 
har fri råderet over det beløb. Derudover har kom-
munen en lang række puljer. En landsbyklyngepulje 
på 300.000 kr. i 2019 og 2020. En bosætningspulje 
på 1.000.000 kr. i 2019 og 2020. En erhvervspulje 
og flere andre puljer. De politiske udvalg ser meget 
gerne ansøgninger fra landsbyklynger – gerne i 
kombination med ansøgninger til eksterne fonde og 
puljer. Kommunens konsulent kan være behjælpelig 
med information om puljerne. Det er dog vigtigt, at 
ansøgninger, hvor der søges på vegne af lands-
byklyngen, er godkendt af bestyrelsen. Såfremt et 
projekt skal støttes økonomisk af bestyrelsen, skal 
det have en almen værdi for klyngen som helhed.

Bestyrelsen har det overordnede overblik over pul-
je- og fondssøgninger. De er ansvarlige for en over-
ordnet plan for fundraising til projekter, der søges 
midler til i samarbejde med landsbyklyngen. På den 
måde sikrer vi også, at den samme pulje ikke søges 
af for mange eller for ens projekter. Bestyrelsen 
kan vejlede og bidrage til at kvalificere ansøgninger 
og med projektregnskaber. Bestyrelsen kan også 

være behjælpelig med adgang til fondsdatabasen 
”Puljeguiden.” I 2019 og 2020 har vi ekstra fokus 
på Syddjurs Kommunes landsbyklyngepulje og 
bosætningspulje, samt på puljen ”Mødestedet” fra 
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Derudover 
er LAG også en oplagt samarbejdspartner.

9. 
ØKONOMI OG STØTTE  
TIL FUNDRAISING   
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Landsbyfællesskabet bliver det, vi gør det 
til. Det, der kommer op at stå, er det, vi 
rykker på. 

På Landsbyfællesskabets vegne vil vi i bestyrelsen 
gerne sige tak til alle, som har bidraget til, at vi er 
kommet hertil. Det er fantastisk at opleve så stor 
interesse for et så diffust emne som opbygning af 
en landsbyklynge. Det bliver spændende, hvad der 
sker i fremtiden - det er op til os alle. Vi glæder os 
til det fortsatte samarbejde og til at møde flere in-
teresserede borgere, der vil være med til at udvikle 
idéer og føre dem ud i livet til glæde for fremtidens 
Landsbyfællesskab i Østdjurs.

10. 
LANDSBYFÆLLESSKABET  
ØSTDJURS BLIVER 
DET, VI GØR    
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Opdaterede kontaktoplysninger findes på 
www.landsbyfællesskabetøstdjurs.dk.

11. 
KONTAKT 
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