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INDLEDNING
Midt i Norddjurs bor ca. 6.200 borgere. Vi bor ved
kysten, på heden og i skoven. Vi bor i små og store
huse og deler kronvildt, gravhøje og hverdagslivet i
og udenfor landsbyerne. Vi er stolte af vores grønne plet i midten, vores vandkant, vores høje himmel
og smukke solnedgang, vores fællesskaber, vores
foreninger, vores virksomheder, og vores lokale
engagement.
Vi er et mangfoldigt folkefærd. Vi er efterkommere
af fiskere, landmænd, skovarbejdere, tørvearbejdere, kollektivister, kunstnere, håndværkere, forfattere, godsejere, historikere, friluftsfolk og mange flere
– folk med store og små drømme. Folk der har boet
her altid. Dem der lige er flyttet hertil og mange
flere. Trods vores forskelligheder er vi fælles om at
bo og leve Midt i Norddjurs.
Der er meget, som samler os. Måske startede det
for alvor, da vi blev for forbundet af Gjerrildbanen
i 1911. Med toget kom vi hurtigere til hinanden,
på godsvogne fragtede vi bl.a. tørv, kvæg, fisk og
tømmer. Med banen voksede livet i og mellem
landsbyerne.
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Vi samles også af vores nære hverdag på landet i
midten. Vi deler rammerne, muligheder og livet. Vi
har alle brug for gode institutioner og mødesteder,
vi har alle brug for nære venner og gode fællesskaber, vi har alle brug for gode fritids- og udfoldelsesmuligheder, og vi har alle brug for gode naboer og
landsbymiljøer. Vi har alle brug for at kunne komme
rundt i og til og fra vores område – vi har alle brug
for at bo i et levende lokalsamfund. Meget af det vi
har brug for, er vi fælles om at være udfordrede på.
Hvis vi skal vende udviklingen i landsbyerne og i
vores ”midte”, må vi løfte blikket mod hinanden. Vi
må samarbejde i højere grad på tværs af landsbyerne, end vi har tradition for.
Ingen landsbyer har eller kan alt, men sammen kan
vi meget, og tilsammen har vi meget mere at byde
på. Vores område er unikt, og alle vores landsbyer
er unikke på forskellig vis. Tilsammen giver det en
skøn mangfoldighed og rige muligheder. Vi er vant
til og gode til at kæmpe for vores landsbyer. Hvis
vi også kæmper for hinanden og for vores område,
skaber vi de bedste muligheder for ”midten”, som
et godt sted at bo og være. Vi behøver ikke at være
enige om alt, og vi behøver ikke at lave alt sammen, men sammen er vi meget mere.

Vi sigter mod stjernerne, og samtidig opstiller vi realistiske mål.
Foto: Sanne Keldy

FAKTA OM MiN
LANDSBYKLYNGE
MiN Landsbyklynge dækker samme
areal, som udgør skoledistrikterne for
Glesborg og Ørum.
Klyngens største landsbyer er Ørum,
Stenvad, Glesborg, Bønnerup, Fjellerup og Gjerrild. Herudover er der godt
20 mindre landsbyer og store dele
tyndtbefolkede landområder. I alt bor
ca. 6.200 indbyggere i MiN Landsbyklynge. Der er desuden godt 200
unge fordelt på to efterskoler i hhv.
Fjellerup og Gjerrild.
Djursland har årligt cirka 1,175
millioner turistovernatninger (2017),
og de bor bl.a. i nogle af de ca. 2.500
sommerhuse, der kan findes i MiN.
Herudover finder man i landsbyklyngen også fire campingpladser, et vandrerhjem, en kro, et slot og kloster,
en lystbådehavn og mange flere B&B
og private indkvarteringsmuligheder.
Læs evt. mere om området i den
Rapport, Landsbyklyngen har lavet
sammen med Sekretariat for landsbyklynger. Rapporten findes på https://www.landsbyklynger.dk/klynger/
midt-i-norddjurs/.

DEFINITION AF EN
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal
landsbyer 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.
Landsbyklynger handler om at
skabe en fælles stedsidentitet,
socialt fællesskab og om at samles om fælles fysiske faciliteter
og aktivitetsmuligheder.
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OM STRATEGIPLANEN
Denne strategiplan viser retningen for vores Landsbyklynge. Den er ikke en håndfast drejebog. Den
viser, hvor vi gerne vil hen med vores landsbyklynge, og hvordan vi vil arbejde for at komme dertil. Vi
sigter mod stjernerne, for vi skal turde tænke stort.
Samtidig opstiller vi realistiske mål, for de næste
års arbejde.
Strategiplanen er dynamisk. Der er mange ukendte
faktorer i vores arbejde, og der skal være plads til
at gribe muligheder, tage hånd om uventede udfordringer, slippe det, der ikke virker, og give plads til
de ideer, der opstår undervejs, og det, som folk har
lyst til at arbejde med.
Strategiplanen bygger på viden og ideer fra borgermøder, dialogmøder, projektcaféer, kortlægningsrapporten og samtaler med og mellem borgere i
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Landsbyfællesskabet. Den bygger også på vores
erfaringer og den lokale, kommunale og nationale
viden, vi har fået undervejs.
I strategiplanen kan du læse om de konkrete
indsatsområder, vi vil arbejde med i de kommende
år. Du kan læse om, hvordan vi er organiseret, om
hvordan vi samarbejder med kommunen, om det at
være frivillig og meget andet. Afsnittende kan læses
uafhængigt af hinanden.
Vores strategiplan er udarbejdet i samspil Norddjurs
Kommune. Der er kommunal opbakning til den og
planen hænger sammen med de kommunale udviklingsstrategier og handleplaner.
Strategiplanen findes også i digital form på hjemmesiden.

Gjerrild og en flot kastanjeallé. Foto: Niels Krogh Andersen
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KORT OM ARBEJDET MED
LANDSBYKLYNGEN
FRA START TIL NU
Arbejdet med Landsbyklyngen startede tilbage i
2016, hvor en gruppe borgere, der repræsenterede
Fjellerup, Bønnerup, Gjerrild, Glesborg, Ørum og
Stenvad, arbejdede sammen om at komme med i
den landsdækkende kampagne ” Landsbyklynger ”
støttet af DGI, Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Det lykkedes til fælles glæde og med støtte fra
Norddjurs Kommune.
Vi fandt meget hurtigt ud af, at det ikke er nemt at
etablere en landsbyklynge. Tværtimod er det meget
kompleks, indviklet, og det tager tid. Der er ikke en
fast model for, hvad en landsbyklynge er, hvordan
den bliver til, og der er mange forskellige aktører og
et helt lokalsamfund, som skal med – vi øver os og
bliver klogere.
Det landsbyklyngefrø, vi har sået, er begyndt at
spire og sprede sit rodnet. Vi oplever, at der lokalt
bliver stadig større forståelse for det, klyngen kan.
Der bliver stadig større forståelse for, at der ikke
behøver at være en konflikt mellem både at ville sin
landsby og sit område. Og der bliver stadig større
tillid til, at landsbyklyngen kan bidrage til samarbejde og udvikling på tværs af landsbyer.
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Vi har arbejdet meget på at skabe politisk opbakning til landsbyklyngen og for en styrket politisk og
økonomisk prioritering af udviklingsbåndet i midten.
Politisk har man i højere grad fået øjnene op for, at
der skal gøres mere for ”midten”. Landsbyklyngen
bliver i stadig større grad set som en vigtig samarbejdspartner i arbejdet med lokale løsninger.
Løbende har der været små og større konkrete
projekter som fx ”gækkebrevsudstilling med lokale
kunstnere”, ”Sysler og samvær”, ”Kontorfællesskab
og klyngekontor”, ”Blomstrende landsbyer” og ikke
mindst ”Det Maritime Hus i Bønnerup”. Arbejdet
med landsbyklyngen handler dog ikke bare om at
lave nye fælles tiltag, men også om at synliggøre
og benytte alt det, der allerede sker. Det er en vigtig
del af det kommende arbejde med landsbyklyngen.
Fremadrettet er der stadig mange opgaver, der skal
løftes, og strategiplanen er med til at folde dem ud.
Hvad vi når, og hvor langt vi kommer, afhænger i
høj grad af vores lokale indsats. MiN Landsbyklynge bliver det, VI GØR den til. Det, der kommer op at
stå, er det, vi rykker på.
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FIRE VIGTIGE GRUNDSTEN
I ARBEJDET MED
LANDSBYKLYNGEN

Et sammenhængende og dynamisk system, sikrer vækst og sammenhæng fra rod til kvist
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Vores midte skal være stærk
og blomstre af liv, glæde og
foretagsomhed også for de
generationer, der kommer efter os.

1: 2: 3: 4:
Vores midte skal være stærk og blomstre af liv, glæde og foretagsomhed
også for de generationer, der kommer efter os.

Borgerdrevet
indflydelse og
udvikling

Vi vil værdsætte
og styrke at I MIN,
er der et stort
lokalt engagement og stor vilje
til udviklingen af
lokalsamfundet. Vi
ved at den indsats
vi yder som civil
samfund rykker og
vi ved at med alle
de kræfter og den
lokale indsats kan
vi nå rigtig langt.

Tæt og ligeværdigt samarbejde med
Kommunen

Nytænkning

Vi skal turde udfordre vaner, kultur,
roller og strukturer
for sammen at
skabe mest mulig
værdi. At arbejde
i nye konstellationer, være
nysgerrige og stille
spørgsmål. Se
sammenhænge,
skabe overblik og
formidle muligheder.

Se lokal
udvikling i
et bredere
perspektiv

Vi arbejder med
Vi skal øve os i
PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING
at styrke samarat tænke ud over
bejdet med vores
forvaltning og
vores politikere. Vi
øver os hele tiden
i samskabelse
for kun med det i
fokus kan vi skabe
de bedste, rigtige
og mest holdbare
løsninger.

landsbygrænser.
Vi skaber ikke et
attraktiv område,
hvis vi lukker os
for meget om os
selv. Vi har meget
mere at byde på,
hvis vi samler og
koordinerer indsatserne og deler
erfaring og ideer.

Bæredygtige løsninger

Vi arbejder i MiN Landsbyklynge for bæredygtige løsninger.
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1: BORGERDREVET INDFLYDELSE
OG UDVIKLING
Vi er stærke på vores lokale engagement, og vi
har en stor vilje til at gå foran i udviklingen af vores
lokalsamfund.
Med alle vores lokale kræfter kan vi nå rigtig langt.
Derfor vil vi som borgere, foreninger og lokalt
erhvervsliv være med helt fremme i udviklingen af
”midten”. Vi vil lyttes til og inddrages tidligt, så vi får
stor indflydelse på strategier og løsninger.

Vi kender vores område, de daglige behov, og vi
har gode bud på, hvordan vi bevarer og udvikler
livet og sammenhængskraften i midten. Når vi inddrages i de afgørende beslutninger, der vedkommer
vores område, giver vores arbejde mening, og den
indsats, vi yder, får værdi. Dermed bliver der også
større opbakning til beslutninger og interesse i at
bidrage til at løse lokale udfordringer.

LIDT AF EVA SØRENSENS GULDKORN
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”Samskabelse er det, som sker, når kommune,
borgere, foreninger og virksomheder arbejder
sammen om at udvikle og gennemføre projekter og initiativer, der skaber værdi for samfundet.”

“Der findes allerede mange eksempler på samskabelse rundt omkring i Danmark, og undersøgelser viser, at der udvikles bedre løsninger
med samskabelse, og det gælder indenfor alle
mulige områder”

”Samskabelse kræver, at man er åben overfor
at tænke nyt. Samskabelse er at finde ind i
det rum, hvor mulighederne kan ses, og hvor
løsningerne kan findes, og et samfund, der er
bygget på den tillid, som samskabelse fordrer,
har store muligheder”

“Forskning viser, at det er lettere at undgå
demotiverende konflikter og mistillid, når der
gennem samskabelse er bredt ejerskab til
løsningerne.”

Samskabelseskonference for forvaltningsfolk, politikere og lokale borgere.
Ca. 30 personer deltog. Foto: Dorthe Lyk

Broen ved Sostrup Slot – At bygge bro er en vigtig del
af Landsbyklyngearbejdet. Foto: Sanne Keldy
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2: TÆT OG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE
MED NORDDJURS KOMMUNE
I Landsbyklyngen arbejder vi med at styrke samarbejdet med vores forvaltninger og politikere. Vi
arbejder for at udvikle dette samarbejde ligeværdigt. For os er der ingen tvivl om, at jo mere vi deler
viden og kompetencer, jo mere vi lytter til hinanden
og handler sammen, jo bedre bruger vi kræfterne,
og jo bedre bliver det, vi gør. Mange af vores lokale
udfordringer er så komplekse, at de skal belyses
og løses på tværs af interesser og aktører. Og de
skal løses med det langsigtede mål og den varige
forandring for øje.

MiN Landsbyklynge har bl.a. afholdt en konference
for forvaltningsfolk, politikere og frivillige med det
formål at styrke samarbejdet. Professor Eva Sørensen fra Roskilde Universitet ledte konferencen. Hun
er ekspert i den offentlige sektor og dens samspil
med frivillige, foreninger, erhvervsliv m.fl.
Hvis vi skal lykkes med at skabe og udvikle sammen på tværs af civilsamfund og forvaltning, er der
behov for vilje, engagement, mod og tillid. Vi skal
turde mødes, tænke og handle sammen på nye
og mere ligeværdige måder. Vi skal turde ”fejle” og
lære nye måder at udvikle sammen på.

Det er forskelligt hvordan vi har det med at udfordre vores vaner og det vi plejer
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Der er stadig stor brug for, at vi øver. Vi har opfordret Norddjurs Kommune til at følge op på MiN
Landsbyklynges initiativ med en ny fælles konference for forvaltningsfolk, politikere og frivillige i landsbyklyngen, hvor vi kan arbejdet målrettet videre
med konkrete udfordringer og projekter.

Vi arbejder på flere måder med den politiske forankring. Læs mere herom under organisering/politisk
arbejde.

3: NYTÆNKNING
Vi kan ikke løse morgendagens problemer med
gårsdagens løsninger. Vi skal turde udfordre vaner
og strukturer og sammen gå nye veje. Vi skal turde
tænke og handle anderledes, end vi plejer, og ikke
mindst med andre, end dem vi plejer. En del af
vores lokalhistoriske identitet er, at vi har været og
er gode til at udnytte de lokale muligheder, vi er
opfindsomme og gode til at få ting op at stå, især
indenfor den enkelte forening eller landsby. Der
hvor vi måske er mest udfordrede er på vores vilje,
nysgerrighed og åbenhed til at arbejde sammen i
nye konstellationer og på nye måder.

I MIN landsbyklynge vil vi arbejde for at skabe et
innovativt og inspirerende miljø, som udfordrer
vanetænkningen, både i forhold til de løsninger, vi
skaber, og måden vi arbejder sammen på.
Det betyder ikke, at alt skal laves om og forandres.
Men det er altid godt at turde stille spørgsmål til sin
praksis som f.eks. hvorfor gør vi det, vi gør? Er der
noget, vi kan gøre smartere?

4: SE LOKAL UDVIKLING
I ET BREDERE PERSPEKTIV
Vi er alle vant til at kæmpe for det, vi har kært. Vi
kæmper bl.a. for vores interesser, vores landsbyer mv. Det skal vi blive ved med. Samtidig vil vi i
landsbyklyngen arbejde med, at vi også bliver mere
opmærksomme på, hvad vi kan gøre for hinanden,
hvad vi kan bidrage med til hinanden, hvad vi kan
lære af hinanden, hvad vi kan gøre sammen osv.

Der er det ”lille” landsbyfællesskab, og så er der
det ”store” klyngefællesskab. Hvad kan vi gøre
sammen for vores egn? Hvad kan vi gøre for at
alle landsbyer og landområder er dejlige steder at
bo, for at vores levevilkår ikke forringes, og for at
nye folk kommer til, så vi er flere til at løfte vores
område?
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BÆREDYGTIGE
INDSATSER OG LØSNINGER
Fælles for alt vi arbejder med i
landsbyklyngen er, at vi har fokus
på bæredygtighed.

De løsninger og indsatser, vi arbejder med i Landsbyklyngen skal være bæredygtige. Ikke bare tænkt
som holdbare, men også tænkt som bæredygtige
løsninger, der sikrer gode levevilkår for alle i landsbyklyngen både i dag og i fremtiden.

Sommer og sol og køer på græs.
Foto: Niels Krogh Andersen
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Vi arbejder med udgangspunkt i FNs definition på
bæredygtighed:
”Bæredygtighed er udvikling, som opfylder
nutidens behov, uden at bringe fremtidens
muligheder for at opfylde deres behov i
fare.”

Fælles for alt vi arbejder med i landsbyklyngen er, at
vi har fokus på bæredygtighed. Foto: Mogens Lyng

Bæredygtighed opdeles som oftest i
tre overordnede kategorier:
Miljømæssig bæredygtighed handler f.eks. om
at skære ned på CO2, mindske affald, genbruge,
nedsætte forbrug og skabe gode vilkår for natur og
biodiversitet.
Social bæredygtighed handler f.eks. om fællesskaber, livskvalitet, mødesteder og alternative
boformer.

VERDENS MÅL
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 FNs 17 verdensmål.
Målet er at bæredygtighed og verdensmål bliver et
helt naturligt fokus i landsbyklyngens udviklingsarbejde og i de konkrete projekter.

Økonomisk bæredygtighed handler f.eks. om at
handle lokalt og at indgå i økonomiske fællesskaber
som f.eks. kooperativer og bytteøkonomi.
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OVERORDNET VISION
Vores midte skal være stærk og blomstre af liv,
glæde og foretagsomhed – også for de generationer,
der kommer efter os.
Sammen udvikler vi et bæredygtigt, sammenhængende og levende lokalsamfund.
Sammen skaber vi rammer for et trygt og inspirerende hverdagsliv med plads til ”det nære”, “det sære”
og ”det store”.
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Broen ved Det Maritime hus
21

INDSATSOMRÅDER
OG 2020 MÅL
I forlængelse af visionen vil indsatsområderne i dette afsnittet blive udfoldet. Under hvert indsatsområde er der både opstillet nogle helt klare visioner og
nogle mål for, hvad vi ønsker at få igangsat i 2020.

Indenfor hvert indsatsområde er der oplistet en række
ideer på en "tørresnor". Disse ideer er samlet op undervejs på borgermøder, projektcafeer mv. og hænger
til fri afbenyttelse. Og der er altid plads til flere.

Ellegaarden i Gjerrild. Foto: Niels Krogh Andersen
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MODEL OVER DE 11 INDSATSOMRÅDER, SOM GENSIDIGT HAR INDFLYDELSE PÅ HINANDEN

1. Attraktive og
socialt bære
dygtige landsbyer
11. Synliggørelse

og landområder

2. Lokal identitet

af landsbyklyngen

og fællesskab
på tværs

10. Målrettet
arbejde med
bosætning

9. Kreativitet
og kultur
der rykker

3. Nye

VORES MIDTE SKAL VÆRE
STÆRK, OG BLOMSTRE AF LIV,
GLÆDE OG FORETAGSOMHED OGSÅ FOR DE GENERATIONER,
DER KOMMER EFTER OS

Sammen udvikler vi et bæredygtigt, sammenhængende og levende lokalsamfund.
Sammen skaber vi rammer for et trygt og
inspirerende hverdagsliv med plads til "det
nære", "det sære" og "det store".

bo- og livsformer

4. En holdbar
skoleløsning

8. Fremtidige
5. Et godt børneliv

bæredygtige
mobilitets

og en særlig

løsninger

ungdomsindsats
7. Erhvervslivet i
og for midten

6. En endnu
grønnere og mere
klimavenlig midte
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ATTRAKTIVE OG SOCIALT BÆREDYGTIGE
LANDSBYER OG LANDOMRÅDER
Alle vores landsbyer har gode muligheder for at
(for)blive levende landsbyer. Der er dog også bump
og huller på vejen – i nogle landsbyer flere end i
andre. Vi ser et landsbybillede, der i større eller
mindre grad er præget af nedrivningsmodne ejendomme, haver fyldt med skrammel, dårligt renoverede huse og mange ”til-salg” skilte. Flere steder
kører man forbi lukkede butikker, og man fornemmer konsekvenserne af en kommunal prioriteret
centraliseringspolitik, der ikke har været til fordel for
midten.
Det er vigtigt, hvis vi fortsat vil have levedygtige
landsbyer, at vores landsbyer er attraktive og gode
at leve i. Attraktive landsbyer er smukke, imødekommende, trygge og har god natur og gode
fællesskaber.
Statens kommissorium for levedygtige landsbyer
peger på, at kvaliteten ved landsbyerne skal højnes
ved at have fokus på de potentialer, som kendetegner landområderne: natur, ro, tryghed, nærvær, fællesskaber og gode mødesteder. Udvalget anbefaler
landsbyklynger som en metode til at sikre en positiv
lokaludvikling, hvor landsbyerne går sammen om at
være mere og kunne mere.

Smukke landsbyer kræver, at vores landsbyer fremstår i ”god stand”. Vi skal nedrive udtjente og ikke
bevaringsværdige ejendomme.
Det kræver tilstrækkeligt med attraktive og miljørigtige boliger samt begrænsning af udslidte og
usunde huse at skabe en landsby i balance.
God adgang til naturen kræver, at vi værner om de
grønne områder i og uden om vores landsbyer, og
der er god tilgængelighed til naturen.
Historiske bygninger og kulturarv giver (bl.a. ifølge
Realdania) landsbyen identitet og historisk dybde.
Det er dokumenteret, at velholdte kulturarvsmiljøer
tiltrækker bosættere, erhverv og turister og giver
økonomisk vækst. Vi skal identificere og værne om
vores historiske bygninger og landsbystrukturer.
Vi skal understrege det unikke i vores landsbyer og
udnytte det særlige potentiale, vores landsbyer hver
især har.
Norddjurs Kommune kan bl.a. støtte arbejdet med
at gøre vores landsbyer attraktive via fleks-puljemidler, by- og landdistrikt-midler, nedrivningspulje
og samskabelsesprojekter.

Et godt landsbyfællesskab kræver, at der er tilstrækkelige ressourcer til at løfte byen og fællesskabet, en god dialog, en god og gensidig respekt
samt gode steder at mødes.
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Kommunen skal som en del af den nye planlov
lave en plan for udviklingen af Fjellerup, Stenvad,
Bønnerup, Glesborg, Ørum og Gjerrild. Det er
vigtigt for klyngen med meget høj grad af borgerinddragelse i det arbejde. Både for at skabe de
bedste løsninger og for at sikre et lokalt ejerskab
til planerne. Vi har derfor opfordret til at landsbyer,
landsbyklynge og Kommune sammen løser opgaven. Klyngen har længe haft en plan om at mødes
med de enkelte landsbyer.
2) Sekretariatsbestyrelsen vil sammen med kommunen og lokale arbejde for at ikke attraktive boliger nedrives eller restaureres med kommunalstøtte
fra nedrivningspuljer og byfornyelsesmidler.
3) Hvis der er lokal opbakning, vil vi etablere ”MIN
Landsbyklynges Bosætningsfond”. Formålet er at
skabe større kvalitet i boligmassen, øget bosætning, mere klimavenlige boliger – og mere socialt
bæredygtige landsbyløsninger.
4) Vi arbejder i den nuværende styregruppe for
en ændring af Norddjurs Kommunes ”Midtbånd”,
således at ”Midtbåndet” ikke kun centrerer sig om
tre byer, men at hele vores klyngeområde udgør
”Midtbåndet”.
5) Vildt blomstrende landsbyer: Biavlerforeningen
forsætter deres arbejde med at sprede glæde med
vilde blomster. De giver gratis frø til husejere og
arbejder for en løsning med Norddjurs Kommune
om flere blomster i grøfterne til gavn for insekter og
god natur.
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Tørresnoren

• Bygge fremtidens huse og være pionere på
fremtidens landsbyer
• Arbejde med omdannelses- og temalandsbyer i
samarbejde med Norddjurs Kommune
• Se landsbyerne i sammenhæng med det grønne
danmarkskort og muligheden for at skabe sammenhængende naturområder
• Bedre udnyttelse af kommunale arealer i landsbyerne
• Arkitektvejledning i forbindelse med renovering
af historiske ejendomme
• Villaer som ”fritidshuse”
• Opsætning af særlige ”landsbyklyngebænke”.

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi vil bo i unikke landsbyer, der alle har noget at byde på og til sammen har det hele
Vi vil bo smukt og trygt mellem historiske bygninger og fremtidens huse
Vi vil kunne tilbyde de boligformer og landsbymiljøer, der efterspørges
Vi vil værne om og bruge kulturarvsmiljøer som løftestang for området
Vi vil have socialt bæredygtige landsbyer og gode sunde boliger
Vi vil arbejde innovativt med klimavenlige og grønne løsninger i landsbyerne
Vi vil have giftfrie, blomsterrige landsbyer til gavn for insekter og god natur
Vi vil have stor indflydelse på udviklingen i vores landsbyer
Vi vil arbejde for at naturen er tilgængelig i og omkring vores landsbyer
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LOKAL IDENTITET OG FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS
Arbejdet med MiN Landsbyklynge har været en
øjenåbner for, hvad vi kan sammen, og hvem vi er
sammen. Vores fællesskab og kendskab til hinanden på tværs af landsbyer er vigtig for vores sammenhængskraft. Landsbyen er et forholdsvis lille
fællesskab, hvor det ”store” fællesskab kan byde
på meget mere til glæde for mange. Ved at dyrke
fællesskabet skaber vi bedre rammer for såvel
personlig trivsel som for udviklingen af et levende
lokalsamfund.
Noget af det, der binder os sammen, er vores egnshistorie. Den giver os en forståelse for det sted, vi
bor, og for dem, vi bor her med. Vi har en spændende egnshistorie, der knytter mange fælles bånd. Et
meget tydeligt eksempel på det er Gjerrildbanen,
der blev anlagt 1911, og som blev egnens pulsåre

DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE
• Vi vil synliggøre og tage afsæt i vores
fælles kulturhistorie
• Vi vil skabe gode rammer for ”det store
fællesskab” – fællesskaber på tværs af
landsbyer
• Vi vil have gode mødesteder af forskellig
karakter, hvor der er noget at samles om
for alle
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i lokalsamfundet i næsten 50 år. Banen snor sig
diagonalt gennem klyngen fra Ramten/Stenvad til
Gjerrild. Den skabte vækst, iderigdom og virkelyst i
vores stationsbyer og bandt vores område sammen
på mange måder.
Noget andet, der gør, at vi knytter bånd, er, når vi
mødes og sludrer eller gør ting sammen. Det kan
være i skolen, i idrætshallen, på legepladsen, hos
købmanden, til koncert, i en forening mv. Det er
vigtigt, at vi har gode steder, hvor vi kan mødes på
tværs af landsbyer og aldre om at opleve eller gøre
noget af alt det, der interesserer os. Og at vi også
rammer bredt med de aktiviteter, vi tilbyder rundt
om i landsbyklyngen, så der er noget for alle. Samtidig skal vi koordinere vores tilbud, så får vi mere
ud af mødesteder, arrangementer og aktiviteter.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Mødestedsprojekt DMH: I MIN Landsbyklynge
har vi været involveret i arbejdet med etablering af
Det Maritim Hus på Bønnerup Havn. Formålet med
dette mødested er at skabe bedre mulighed, for at
folk kan udfolde sig på, ved, i, over og under havet
på tværs af Maritime interesser. Projektet startede
på en projektcafé og drives nu i egen foreningen
i tæt samspil med MiN Landsbyklynge og andre
interessenter. Der søges midler til forbedring af de
fysiske rammer. Læs mere på https://www.facebook.com/Boennerup.Strand/

Tørresnoren
•
•
•
•
•
•

Kulturelle- og sociale fælles arrangementer
Fælles fredagsbar
Fællesspisninger
Lokalhistoriske foredrag, vandringer o.lign.
Aktiviteter for ældre på tværs af klyngen
PopUp-restauranter for hele klynge på nye
særlige spots
• Fælles kontingentkort på tværs af foreninger
• Fælles båldag

2) Mødestedsprojekt Mosebruget: Visionen med
projektet er at udvikle Stenvad Mosebrug til i højere
grad at være et fyrtårn for vores område. Mosebruget formidler en stor del af vores fælles egnshistorie, stedet er den gamle kommunes ”kultur- og
samlingssted”, og det er et godt sted for projektmagere og ildsjæle. Mange lokale har et stort hjerte for
stedet, og i arbejdet med landsbyklyngen er mange
kommet med ideer til alt det, stedet også kan bruges til. Landsbyklyngen har sammen med Mosebruget, lokalt erhvervsliv, foreninger og Norddjurs
Kommune søgt om midler til nytænkning af dette
vigtige Kulturarvsmiljø. Alle, der har lyst, bliver inviteret til at deltage i processen undervejs, såfremt
ansøgningen går igennem.
3) Vi vil søge midler til en klimavenlig Tiny House
Klyngekaret med kæmpe fortelt, som kan foldes ud,
hvor der foregår arrangementer eller på smukke
spots midt i naturen, hvor man vil lave sociale,
kulturelle eller faglige arrangementer.
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NYE BO- OG LIVSFORMER
De senere år har der været en stigende interesse
for at tænke i alternative måder at bo på. Fx ‘Tinyhouses’, Offgritt og forskellige typer af bofællesskaber o.lign. Det skyldes mange forskellige faktorer,
bl.a. at mange i høj grad prioriterer at passe godt på
miljøet; at stadig flere søger en hverdag, hvor man
kan deles om fælles haver, rum, aktiviteter, børnepasning, praktiske opgaver, livsfilosofier og meget
andet. Og drømmen om en hverdag hvor der er
mere tid til nærvær, familie, drømme og interesser.
Den søgning er særlig tydeligt i vores nabokommune Syddjurs, som er blevet til kommunen, hvor
unge iværksættere ønsker at etablere bofællesskaber. Her findes f.eks. projekterne Friland, Grobund,
Land.Skab, og Nyboskab. Karakteristisk for disse
iværksættere er, at de har et stort drive, er ret idealistiske og nytænkende og at de har et stort socialt
overskud, som også det omkringliggende samfund
mærker positive virkninger af. Samtidig søger de
ofte ud på landet, hvor der er flere muligheder og
billigere huse.
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Vi har særligt i midten af Norddjurs erfaringer med
bofællesskaber og især kollektiver fra sidst i 60’erne
og starten af 70’erne. Alternative boformer er altså
en del af vores lokale historie og kultur. Det ønsker
vi at bevare og arbejde aktivt videre med. Flere af
disse kollektiver havde tæt kontakt med kollektiverne i Syddjurs særligt omkring Gravlev.
I MIN Landsbyklynge ønsker vi at udnytte den nationale tendens og genoptage vores lokale fortælling.
Vi har pt. mange nedlagte landbrugsbygninger til
salg, og vi har lave huspriser, som vi kan udnytte
positivt i forhold til dette segment.
Hvis vi skal ”med på beatet”, skal vi gøre noget. Vi
skal ”opdages” som et attraktivt område for folk, der
går med disse tanker. Det kan vi gøre ved i højere
grad at have fokus på at synliggøre vores mange
muligheder. Vi skal i det hele taget være på beatet
med fremtidens huse og boformer og være en større del af netværkerne her.

Masser af mulighed for kreativ udfoldelse

Selvforsyning

Stadig flere søger det nære liv på landet fx med plads til høns og
tid til udeliv og selvforsyning. Foto (hele siden): Bodil Richardt
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Lave et temamøde om emnet i forbindelse med
en projektcafe, hvor kommunen inviteres med.
2) Søge midler til at lave et oplæg om bofællesskaber, fremtidens huse og boformer. Afholdes på
Stenvad Mosebrug med kort historisk perspektiv.
3) Sammen med Norddjurs Kommune ligge en
plan for hvordan vi kan arbejde videre med dette
område.
4) Sammen med Norddjurs Kommune synliggøre
vores mange nedlagte landbrugsejendomme som
familiebofællesskaber.

Tørresnoren

• Møde med regionen omkring et evt. samarbejdsprojekt.
• Forsat samarbejde med Norddjurs Kommune om
grunde, planer, synliggørelse mm.
• Lave bofællesskabsprojekter som ”landsbyeksperiment”. Flere familier flytter ind i samme
landsby, måske i klyngehuse, hvor de har haver,
legeområde mm. i fællesskab, som de er i gang
med at gøre i Rosmus, Syddjurs.
• Etablering af et ”gård-selvforsynings-bofællesskab” (der har været en konkret forespørgsel).

5) Etablere et stærk fagligt og tværfagligt netværk
omkring denne indsats.

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
• Vi vil sammen med Norddjurs Kommune arbejde på en plan, der gør det nemmere at lave
bofællesskaber/alternative boformer i vores område.
• Vi vil arbejde sammen med Norddjurs Kommune synliggøre vores område.
• Vi vil sammen med Norddjurs Kommune følge med i, hvad der kendetegner fremtidens huse
og boformer, så vores lokale boligtilbud i størst muligt omfang matcher efterspørgslen.
• Vi vil arbejde sammen med andre landsbyklynger, kommuner, region mm. om fremtidens
bofællesskaber og miljørigtige byggerier.
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EN HOLDBAR SKOLELØSNING
Skolen er vigtigt for sammenhængskraft og bosætning

En god, tryg og samlende skole gør vores lokalsamfund levende. Casestudier viser, at skoler i
landdistrikter udgør et vigtigt samlingspunkt, der
binder området socialt sammen på flere måder.
Først og fremmest danner skolen baggrund for
lokale arrangementer og foreningsliv, der går på
tværs af aldersgrupper, og som også foregår udenfor skoletiden. Casestudierne viser også, at skolen
tillægges stor betydning for et områdes kulturelle
identitet som lokalt mødested og omdrejningspunkt
– selv blandt forældre, der benytter andre lokale
skoler og blandt unge, der er fraflyttet egnen, men

som kommer hjem engang imellem. Flere cases
peger på risikoen for, at en skolelukning på længere
sigt kan påvirke foreningslivet negativt. Dels som
følge af at forældre og børn lægger deres engagement på den nye skole i naboområdet, og dels som
følge af en ændret tilflytning og befolkningssammensætning. Kilde: ”Skoler i landdistrikter, Teknologisk Institut, gennemført for Velfærdsministeriet”.
En god og tryg skolestruktur tiltrækker børnefamilier
og bosættere, som har forventninger til det sted, de
flytter til og det sted, hvor deres børn skal vokse op.
Dem skal vi forsat kunne tiltrække.

VISIONEN OM ET GODT
OG BÆREDYGTIGT SKOLE
TILBUD

Leg og bevægelse ”Tumlastik” i
Gjerrild – alle er velkomne
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• En skolestruktur, hvor børn og unge er
trygge, trives og lærer
• En skolestruktur, som fastholder og
udvikler børneby-tanken
• En skolestruktur, der samler os på tværs
af landsbyer
• Et skoletilbud, hvor lokalsamfundet er en
stærk støtte og medspiller
• Et skoletilbud, hvor vores børn og unge
lærer de andre fra klyngen at kende
• Et skoletilbud, hvor børn og unge engageres i vores lokalsamfund
• Et skoletilbud i tæt samspil med kommunens øvrige skoler og vores lokale
potentialer

Skolesituationen i MiN Landsbyklynge

Kommunale besparelser har i 2018 medført en
besparelse på skoleområdet i Norddjurs Kommune.
Skoletilbuddet i MiN Landsbyklynge er pt:
• En kommuneskole 0. – 6. kl. Fællesledet afd.
Glesborg
• En kommuneskole 0. – 6. kl. Fællesledet afd.
Ørum
• Kommunaloverbygning i Grenå 7. – 9. kl.
• En friskole i Gjerrild 0. – 9. kl.
• Sandsynligvis en kommende friskole i Ørum 0.
– 10. kl.
Der arbejdes i dag hårdt på at finde de bedst
mulige løsninger inden for de givne rammer både i
kommuneskoledelen og friskoledelen.

Mål og handlinger 2019/2020

Landsbyklyngen kan til en hver tid bruges som fælles platform for sparring og positiv dialog. Vi håber
at gå en fremtid i møde, der lever op til vores vision
for et godt og bæredygtigt skoletilbud.

Inden for forskningen peger de fleste
undersøgelser på, at der er stordriftsfordele
ved at nedlægge små skoler og muligvis
også øget kvalitet i undervisningen. Der er
imidlertid også undersøgelser, der stiller
spørgsmålstegn ved stordriftsgevinsterne
set i forhold til de omkostninger, de enkelte
lokalsamfund må betale. Endelig bør skolenedlæggelser ses i lyset af Trivselsundersøgelsen 2015 – en spørgeskemaundersøgelse, der rummer svar fra 470.000 elever
fra alle danske folkeskoler. Her viser det
sig at de mindste skoler under 200 elever
scorer markant højere end de større skoler
inden for ”faglig trivsel”, ”ro og orden”,
”medbestemmelse” og ”fysiske rammer.
De kvantitative og statistiske analyser viser
overordnet, at befolkningsudviklingen og
antallet af børnefamilier er præget af større
tilbagegang i landdistriktsområder, hvor
der er lukket skoler end i områder, hvor der
fortsat eksisterer skoler.1
Kilde: Center for landsdistriktsforskning.
Center for landsdistriktsforskning (2016):
Skolelukninger på landet. En undersøgelse
af skolelukningsforløb i Tønder Kommune
2010-11 samt lukningernes konsekvenser
for de berørte lokalsamfund, Syddansk
Universitet 2016.

1

Naturen er en af områdets
store potentialer – for alle aldre
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ET GODT BØRNELIV OG
EN SÆRLIG UNGDOMSINDSATS

Mål og handlinger 2019/2020

De skal have lige muligheder som børn i byen for
nære fællesskaber og spændende fritidstilbud. De
skal have gode steder at mødes i området på tværs
af landsbyerne.

2) En til tre unge-dage i DMH for at få flere unge
med

Vi ønsker, at de unge, der vokser op i MiN Landsbyklynge, inspireres til at være aktive medborgere.
Det vil ikke kun gavne lokalsamfundet, men også
de unge selv. De får kompetencer med sig, de kan
bruge videre i livet.
I landsbyklyngen er vi optagede af, at alt ikke
behøver at være så aldersopdelt. Vi vil arbejde for,
at børn, unge, voksne og ældre i højere grad kan
få glæde af hinanden på tværs af generationer fx
omkring fælles interesser.
Vi har i forbindelse med etableringen af klyngen i
samarbejde med DGI arbejdet på at samle forskellige aktører, der kan bidrage til at styrke det gode ungdomsliv i Landsbyklyngen. Herigennem har vi dannet
”Gro-Ung - netværket”, som alle er velkomne i.
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Vi lavede i sommeren 2019 en fælles opdagelsestur – ”Bus og bobler” med det formål at sætte fokus
på et godt ungdomsliv på landet og få forskellige
aktører til at mødes og ”boble” sammen.

I landsbyklyngen har vi fokus på ”Det gode børne- og ungdomsliv i klyngen”. Det skal være fedt
at være barn og ung i MiN landsbyklynge. Landet
kan noget – byen kan noget andet. Vores børn skal
vokse op i trygge og inspirerende omgivelser, og
vores unge skal være stolte af at komme fra MiN
Landsbyklynge. De skal kende hinanden på tværs
af landsbyer og skoler, og de skal være glade for
det fællesskab, de er en del af.

Se video fra turen her:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKAKvSlRLE

1) Styrket samarbejde mellem lokale foreninger og
den nye skolestruktur

3) Opstarte et eventforløb med udgangspunkt i at
få unge involveret i eksisterende events og arrangementer i samarbejde med ungdomsforeningen
"Aktørerne"
4) Fortsat holde fast i GRO-UNG netværket

Tørresnoren

• Fælles ungdomsarrangementer for, med og af
unge
• Gode cykelforbindelser til bløde trafikanter
• Projekter og aktiviteter på tværs af aldre
• Søge midler til støtte af særligt udsatte unge
• Drop-in fodbold

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
• Vi vil være børnenes og de unges egn. Den
egn de kender, er stolte af, aktive i og vender
tilbage til
• Vores børn skal vokse op i trygges og inspirerende omgivelser med rig mulighed for at udfolde sig
• Vi vil have et tæt samarbejde mellem skoler og
lokalsamfund
• Vi vil tilbyde gode lettilgængelige fritidstilbud til
alle unge inden for sport, friluftsliv og kultur
• Vi vil styrke unges engagement, initiativ og evne
til at gennemføre egne projekter og ideer
• Vi vil arbejde for, at de unge bliver en aktiv og
bidragende del af vores lokalsamfund
Fodbold ved Ørumhallen

Ungedag i Det Maritime Hus i Bønnerup
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EN ENDNU GRØNNERE OG
MERE KLIMAVENLIG MIDTE
Naturen er noget af det mest værdifulde i vores område. Det er den vigtigste årsag til, at vi bor her, og
til at turisterne kommer. Vi elsker at bruge den og
være i den. Derudover er den i sig selv vigtig som
levested for en mangfoldighed af dyr og planter.
Gennem lokalt forankrede initiativer ønsker vi at
bevare, fremme og om muligt genskabe den vilde
natur; på landet, ved kysten og i havet med henblik
på at skabe bedst mulige betingelser for biodiversitet og gode rammer for både dyr og mennesker.

DET VI VIL I MiN LANDSBYK LYNGE
• Vi vil skabe en god fremtid for vores
børn. Vi vil tage ansvar for klimaet og
naturen.
• Vi vil styrke biodiversiteten – en rig og
utæmmet natur
• Vi vil skabe gode muligheder for at bruge
naturen aktivt og rekreativt
• Vi vil bruge naturens ressourcer nøjsomt
og bæredygtigt
• Vi vil tage et lokalt ansvar for globale
klimaudfordringer
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Vi skal styrke Kystbåndet og være i med i udviklingen af strategier og planer for dette nye kommunale
fokus/udviklingsområde. Vi skal være bevidste om
værdien af alt det ”grønne” i vores område, hvilket
passer ind i det både globale og nationale fokus på
klima og biodiversitet. Naturen åbner op for tusindvis af gode oplevelser og uformelle møderum.
Det er vigtigt, at vi forholder os til den klimaudfordring, som vi står overfor, og som har stor betydning for den verden, vores børn skal leve i. Klimaudfordringen er så alvorlig at den også kræver, at
vi tager et medansvar og arbejder for nye løsninger
på lokalt plan.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Starte et samarbejde med lokale, fagfolk og
Norddjurs Kommune, som skal kortlægge vores
stedbundne naturværdier og lægge en strategi for
brug og beskyttelse af naturen i vores område.
2) Vildt blomstrende veje og landsbyer til glæde
for vores insekter. Der arbejdes på at lave en plan
med Norddjurs Kommune og deres gartnere om,
hvordan der fx i grøftekanter og på kommunale
arealer kan etableres bedre livsbetingelser for de
blomster, der er vigtige for vores insekter. Antallet
af flyvende insekter er faldet drastisk over de sidste
25 år. Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at der er
nektar- og pollenproducerende blomster igennem
hele sæsonen. Biavlerforeningen er initiativtager på
projektet.

3) På Stenvad Mosebrug arbejdes på en udstilling om naturen i det fredede område ved Dystrup
Ramten Søerne inkl. skiltning i området. Udstillingen laves i samarbejde med fagfolk, projekt ”Vilde
oplevelser og Varieret Natur”, Norddjurs Kommune
og Stenvad Mosebrug. Det kan evt. kobles med
projekt om kunstspor i 2020.
4) Vi inviterer til tæt samarbejde med Norddjurs
Kommune omkring kommunens arbejde med den
nye ”kystbåndsstrategi”, hvor der også er fokus på
beskyttelse og benyttelse af vores kyst og hav.
5) Vi ønsker at medvirke i samarbejdet omkring en
Maritim Nationalpark, der skal gå ud for Djurslands
Østkyst. En Maritim Park, som kan langtidssikre de
rekreative interesser og beskytte havmiljøet ved
vores fiskerige og attraktive kyster.
6) Det Maritime Hus planlægger at de sammen med
foreningerne Levende Hav og Havets Parlament vil
lave et større Event i sommeren 2020. Formål er at
sætte fokus på beskyttelse af vores havmiljø.

Særligt de østvendte klinter er ideelle til lystfiskeri,
snorkling og UV-jagt. Det kan en Maritim Naturpark
bidrage til at fastholde. Foto Niels Krogh andersen

Tørresnoren

• Etablering af en ”Havhave”
• Fortsat prioritering af naturområdet ved Dystrup
Rampen Søerne, evt. arbejde med at udvide
arealet.
• Bedre afmærkning af stier
• Arbejde for mere vild skov og flere offentlige
skov- og naturområder.
• Etablering af nyt stiforløb og evt. tematiserede
ruter
• Madskoler i naturen
• Delemarkeder – fysiske og ”sites”
• Fælles sanketure
• Planer for brugen af det åbne land og beskyttelse af drikkevandsområder evt. med skovrejsning
og statslige opkøb af arealer
• Organiserede naturklubber
• Naturhistorisk formidling
• Selvforsyning/egenproduktion

Tranerne ved Fuglsømose.
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ERHVERVSLIVET I OG FOR MIDTEN
Det er kendetegnende for vores landsbyklyngeområde, at der er mange større håndværksvirksomheder og mange jobs relateret til produktions- og
turistområdet. Derudover arbejder flere inden for
sundhed og læring, fødevarer og landbrug, rådgivning og kreative erhverv.
Det er endnu lidt uvist for os, hvor meget erhvervslivet kender til hinanden på tværs af brancher og
virksomheder. Vi er heller ikke skarpe på, hvilke behov de forskellige brancher har. Til vores dialogmøde med repræsentanter fra erhvervslivet oplevede
vi ret varierende behov hos de forskellige erhvervsdrivende. Fx i forhold til behovet for netværk. Her
var det tydeligt, at de større virksomheder orienterer
sig imod Business Djursland og Erhverv Grenaa,
hvorimod de mindre virksomheder fremhævede, at
de gerne ville netværke lokalt.

Vi har brug for faglige fællesskaber og for
at have nogen at ” dele frokosten med ”.
Billedet her er fra en frokost i kontorfællesskabet.
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I forhold til enmandsvirksomheder, pendlere, og
projektmagere mv. ser vi en tendens til, at de folk,
der bosætter sig i vores område, ofte pendler til de
større byer eller går med en drøm om at starte en
lille virksomhed, som de kan leve helt eller delvist
af. Noget af det, vi hører, er, at denne gruppe efterspørger netværk og socialt fællesskab, men også
sparring fx i forbindelse med opstart, kompetenceafklaring og faglige råd som hjælp til regnskab,
markedsføring, lovgivning o.lign.
Det lokale erhvervsliv tager et stort medansvar for
at være med til at styrke og fastholde livet i vores
område. Der er generelt en tydelig holdning til, at
det er nødvendigt, at vi i lokalsamfundet selv tager
hånd om udviklingen og løfter midten i fællesskab.
Flere af de større virksomheder udtrykker også
ønske om i højere grad at støtte op om opstartsvirksomheder.

Kontorfællesskabet på Stenvad Mosebrug
er i høj grad et mødested/netværk for
mikrovirksomheder, arbejdsløse akademikere, projektfolk, o.lign. Kontoret giver
gode muligheder for at være i et arbejdsfællesskab med andre og for at kunne arbejde tæt på hjemmet, hvad enten man er
selvstændig, pendler, freelance, studerer
o. lign. Her kan man dele frokost, viden,
dagens grin og opgaver. Derudover bliver
lokalerne brugt af biavlerne, landsbyklyngens arbejdsgrupper og andre foreninger.

I MiN Landsbyklynge opfordrer vi til at alle handler i
lokale butikker, hos lokale håndværkere, producenter osv. i videst muligt omfang. Så bliver pengene
i vores område, vi støtter erhvervsdrivende, og vi
handler bæredygtigt.
Der er pt. erhvervspulje under Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget samt støttemuligheder ved
Erhvervshus Midtjylland.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil samle erhvervslivet for at høre, hvordan vi
som landsbyklynge kan støtte op om den, og for at
høre hvad de kan og har lyst til at bidrage med til lokalsamfundet og arbejdet med klyngen. Fyraftenmøde
med spisning samt god tid til at mødes og snakke.
2) Vi vil søge midler til at formidle gode historier fra
Erhvervslivet i midten og til at synliggøre og udvikle
Kontorfællesskabet på Mosebrugscentret, således
flere opdager tilbuddet og kan få glæde af kontorfaciliteterne og netværket omkring det.

DET VI VIL I MiN LANDSBY
KLYNGE

3) Vi vil invitere erhvervslivet til en drøftelse
omkring etablering af MiN Landsbyklynges Bosætningsfond.

Tørresnoren
•

•
•

•
•

•
•

Etablering af fælles netværksgruppe for selvstændige, der arbejder inden for sundhedsområdet
Markeder med lokale varer i sommermånederne
Samarbejde med Norddjurs Kommune om støtte
til fødevarenicheproduktion, og andre typer af
opstarts virksomheder
Fælles sociale arrangementer i det lokale erhvervsnetværk
Synliggørelse af de gode muligheder der er for
selvstændigt erhverv i området, fx billige boliger
med masser af plads, god afstand til Århus –
Randers.
Lokal hjælp til iværksættere
Udvikling af samarbejde med Coop – udviklingsprojekt og salg af lokale varer, markeder mm.

Husk at handle lokalt. Foto: Gjerrild Købmand

• Vi vil skabe gode vilkår for lokale
produktionsvirksomheder
• Vi vil skabe gode vilkår for mikrovirk
somhed og iværksætteri
• Vi vil skabe gode vilkår for turisterhvervet
• Vi vil støtte op om at Erhvervslivet er tæt
samarbejdspartner til skolerne
• Vi vil kontinuerligt arbejde på at
erhvervslivet og landsbyklyngen er
tætte samarbejdspartnere
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FREMTIDIGE BÆREDYGTIGE
MOBILITETSLØSNINGER
Vores område skal hænge sammen. Det betyder, at
vi skal kunne komme rundt og til og fra området på
fornuftig vis. Lokalt har vi brug for at kunne komme
til skole, læge, indkøb, faciliteter, arrangementer i
landsbyklyngen mm. Vi har også brug for at besøge
hinanden på tværs af landsbyer for at styrke det
sociale fællesskab og kendskabet til hinanden i
klyngen.
Fra kortlægningen ved vi, at 55 % af respondenterne vurderer ”En god infrastruktur” til at være
det vigtigste emne for klyngen at samarbejde om i
fremtiden. Flere peger på, at de ønsker sig, at der i
området arbejdes for et velfungerende fibernet, og
at der er større fokus på mobilitet og transport.
MiN Landsbyklynge har i de seneste årtier oplevet
hvilke konsekvenser, den øgede centralisering har,
når bl.a. offentlige servicetilbud (bibliotek, skoletandlæge, borgerservice mm.) og uddannelsessteder lukkes ned i området. Dette har medført et øget
behov for transport. Og den enkelte har dermed
behov for en effektiv logistik. Samtidig har området
oplevet, at der lukkes lokale og regionale busruter,
flex-taksterne stiger voldsomt, og de enkelte familier kører mere og mere.
Mobilitet er væsentligt, når både yngre og ældre
borger tager beslutning om, hvor de vil bo. Hvad
enten det er at blive boende – minimere fraflytning – eller når de vælger, hvor de vil bosætte sig
– tilflytning. Mobilitet er af afgørende betydning,

2
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hvis det skal være attraktivt at bo på landet. Flere
potentielle tilflyttere fra studiebyen Aarhus fravælger
vores område, fordi det er alt for bøvlet for dem og
deres venner at komme hertil uden bil.
I rapporten og idekataloget ”SMART transport” fra
Center for Landdistriktsforskning2, beskrives det, at
mange af de transportinitiativer, der er sat i gang, vil
blive smartere, hvis de sammentænkes og koordineres, samt hvis der kunne blive udviklet en række
fællesskabsdannende modeller for fragt af varer og
services til landbefolkningen. Disse erfaringer og
mange andres erfaringer er væsentlige at bygge
videre på.
Derfor vægtes både samskabelse og problemudfoldelse, når de langsigtede kreative løsninger findes,
for at sikre mobiliteten i Klyngen. Væsentligt er det
også, at vi har fokus på at øge bæredygtigheden,
så der fx bliver behov for færre privatbiler, en bedre
udnyttelse af brændstof og helt sikkert færre tomme
busser. De kreative løsninger skal i spil – ikke kun
ift. at flytte mennesker rundt, men også ift. hvad
kan vi lige så godt ordne hjemmefra. MiN Landsbyklynge ser sikring af mobilitet som et afgørende
fundament for, at vi kan leve og bo på landet, og
det gælder både unge, ældre og folk med særlige
behov – både til hverdag og fest.

www.livogland.dk/vidensbase/litteratur/vaerktoejskasser/smart-transport

Ørum – Et af de busstoppesteder der stadig er aktivt.

Det skal være nemt at komme til og fra klyngen og rundt mellem landsbyerne.
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Igangsætte blafferstop i Bønnerup og Gjerrild
som spydspids/forsøg. Gerne sammen med flere
interesserede landsbyer.
2) Afvikle mindst et borgermøde om mulige løsninger og samskabe de lokale fremtidige løsninger i
samspil med fagfolk
3) Bruge kommunens ekspertise (transportafdelingen i teknisk forvaltning kan give inspiration,
knowhow, kontakter til andre kommuners initiativer
og til at komme ud til den lokale befolkning)
4) Lægge pres på regionen – for at de er med til at
skabe nye varige løsninger for transport ud i verden

Tørresnoren

• Organiseret blafferservice (blafferstop med skiltning og bænk)
• Mikrolokale ”nabotjenester” (allerede fungerende
i landsbyers Facebooksider som: ”Hvem skal til
Grenaa i morgen kl. 9?”)
• Faste samkørselsordninger til fx fritidsaktiviteter
• Digitalt systematiseret samkørsel, fx en ”Maas”
løsning (Mobility as a service): en Rejseplan
udvidet med bl.a. privat samkørsel (Hvor en
”rejse” kan planlægges ved brug af både private
og offentlige tilbud).
• Delebilsordninger
• Shuttlebusser decentralt mellem områdets landsbyer for at skabe sammenhæng lokalt, kørsel
til lokalt supermarked, foreningsaktiviteter som
sport, lægehus, bibliotek mm.
• Forsøgsområde for Billige Elcykler til alle unge i
skoler og på uddannelse
• Letbane fra Ryomgård til Glesborg over Nimtofte
og Ørum

DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•

Vi vil have gode og overskuelige transportmuligheder
Det skal være nemt at komme til og fra klyngen
Det skal være nemt at komme rundt i klyngen
Vi vil udvikle ”Transportsystemet” i et samarbejde med kommune, region og andre klynger med
fokus på gode bæredygtige og klimavenlige løsninger
• Vi vil have en åben og eksperimenterende tilgang til forsøg med transportformer og andre logistiske løsninger, der kan hjælpe på transportbehovet
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KREATIVITET OG KULTUREN DER RYKKER
I det lille stille kan du vokse til noget stort – mange
kunstnere er født i eller flyttet til vores område som
fx sanger og musiker Sharin Foo fra The Ravonettes, Skuespiller Coryn Melville og Kok Mikkel Mårbjerg. Der er en særlig kreativ åre i vores sandede
undergrund. Professionelle kunstnere og musikere,
professionelle kunsthåndværkere og en hel masse
lokale amatører, som elsker at væve, synge, snitte,
male, sy, save osv. Nogle er organiseret i grupper –
andre arbejder selv.
Vi har flere steder, hvor der udstilles, spilles, kreeres osv. Fx Stenvad Mosebrugscenter, Ørum Biblioteket, Rimsøhuset, Sostrup, Las Vegas og Thomas
Minde. Her er kunst- og kulturarrangementer som
fx Utamaduni, Magisk Midsommer, Ikk så ringe festivalen, Kreativmessen, Strikkefestivalen, Mejlgård

Mere Shit end Chanel med et meget
ungt publikum. Foto: Isabella Vahle.

Slotskoncert og Liv i forsamlingshusene. Her er og
har altid være en masse kreative foreninger, der
sysler med alverdens ting. Dette er bl.a. muligt, fordi det er et stort interesseområde, at der er mange
frivillige bag, og fordi vi særligt i sommerhalvåret
tiltrækker rigtig mange turister.
Det hele kan godt være en smule kaotisk og uoverskueligt, hvilket også en del af charmen. Samtidig
vil det være en hjælp at få et større overblik over
hvad der sker hvor, og hvor man kan hvad.
Kunsten og kulturen kan noget særligt. Den bidrager med glæde og fællesskab. Den udfordrer vores
vanetænkning, udvikler vores faglighed og åbner
vores verdener. Den bidrager til nye opfindelser og
gode løsninger.

Mange unge musiker fra området har stået på deres første
festivalscene på Ikk´ så ringe festival der er en mikro festival
for lokale bands. Til højre: Foto Dorthe Lyk.
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DET VI VIL I MiN LANDSBYKLYNGE
•
•
•
•
•

Kunst- og kulturlivet skal sprudle i MiN Landsbyklynge
Vi vil skabe gode muligheder for kunstnerisk udfoldelse
Vi vil understøtte det kreative liv og de mange lokale talenter i alle aldre
Vi vil have synlig kultur i landskabet, i ”huse” og i landsbyer.
Vi vil styrke samarbejde, helhedstænkning og koordinering
mellem arrangører, værksteder, kulturhuse og øvrige kulturtilbud
• Vi vil bruge kreativiteten og kunsten til at udfordre vanetænkning
• Vi vil gennem kreativitet, kultur og historie styrke fællesskabet
og sammenhængskraften i landsbyklyngen

Utamiduni Festivalen i Ramten Skoven
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Samle alle aktører for at synliggøre, koordinere
og understøtte hinandens virke
2) Kunstsporsprojekt ved Dystrup Ramten
Søerne 2020
3) Mødestedsprojektet Stenvad Mosebrug. Koncerter, foredrag, udstillinger og værksteder
4) Samvær og Sysler: uformelt organiseret sysle og
hyggeklub på tværs af klyngen for alle

Tørresnoren
•
•
•
•
•

Kulturelle arrangementer med klyngekaravanen
En lokal festival også arrangeret af lokale unge
Litteratur-café for børn og unge
Kunsthus måske på havnen i Bønnerup
Nørredjurs kunstforening laver skiftende udstillinger på Mosebruget
• Kulturskole for børn
• Teater, koncerter, skrivekunst, musik
• Lydstudie

Koncert med Patti Smith på Sostrup Slot
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MÅLRETTET ARBEJDE MED BOSÆTNING
Vi har ikke nok i os selv, vi har så meget, og det vil
vi gerne dele. Vi vil gerne have flere legekammerater og gode naboer, så vi også i fremtiden er at
nok til at sikre en god skole, gode pasningstilbud,
en god infrastruktur, gode fritidsmuligheder, gode
fællesskaber, en god udvikling og et rigt liv. Vi
ønsker at tiltrække folk, som har lyst til at engagere
sig i vores lokalsamfund, og som har et socialt og
kulturelt overskud.

Når vi så får nye klyngeborgere, skal vi gøre noget
ekstra for at tage god imod dem. Det tror vi måske,
vi gør, men der er mange eksempler på, at der er
gået år før tilflyttere rigtigt føler sig inviteret indenfor. Det afhænger også lidt af hvilket område, man
er flyttet til. Det kan være en ide at lægge en fælles
plan for, hvordan vi tager imod folk i området. Vi
skal både invitere ind i landsbyfællesskabet og
klyngefællesskabet.

Der er tendens til, at stadig flere søger på landet.
Vi har så meget af det, de mange søger. Vi har
vores fantastiske natur, vores gode fællesskaber og
masser af plads til børn og høns, ro og fordybelse,
aktivitet og udfoldelse. Det sydligste af vores område ligger 40 min fra Randers og Århus. Og her er
plads og råd til at leve drømme ud og prioritere livet
på forskellig vis og eksperimentere med forskellige
boformer.

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 ressourcer i at gøre Landsbyfællesskabet til et endnu dejligere sted at bo og være.

Alt for få potentielle tilflyttere overvejer vores skønne midte i Norddjurs som et sted at slå sig ned. Det
er der flere grunde til. Fx at det er svært at komme
hertil, mange af landsbyerne er ret ”slidte”, og så er
vi alt for lidt kendte ude ”i verden”, som et attraktivt
bosætningsområde.
Men hvem ved det, når vi ikke fortæller verden
udenfor, hvem vi er, og hvad vi kan? Om alt der gør
vores område til noget særligt. Vi skal blive bedre
til at formidle og synliggøre alt det, vi har, dem vi er,
og det vi kan!
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Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil samarbejde med Norddjurs Kommune om
at lave en særlig markedsføringsstrategi for potentielle tilflyttere – også til gavn for andre landområder
i Norddjurs.
2) Vi vil beskrive gode tilflytterfortællinger via interviews, billeder, video – samlet i et digitalt katalog
over ambassadørfamilier. Måske samarbejde med
jyllandsposten.
3) Hvis det lykkes at skaffe finansiering fra ”Mødestedet - en kampagne for landsbyklynger” fra
Realdania, vil vi arbejde videre med ideen om at
skabe et levende vindue for bosætning. På Stenvad
Mosebrugscenter vil vi gennem udstillinger, aktiviteter og åbent klyngekontor vise potentielle tilflytterne,
hvad vores område kan byde på og hvem vi er.

4) Vi er med i projektet ”Byboer til middag”, som
der pt. bliver søgt midler til. Byboer til middag er
udvidede fællesmiddage mellem udflytningsklare
aarhusianere og lokale ambassadører fra Djursland. Inden middagen besøger aarhusianerne
lokale fødevareproducenter på Djursland og går i
køkkenet med en kok og de lokale ambassadører.
Det er et samarbejde med Food Organisation of
Denmark – Aarhus.

Tørresnoren

• Lave et korps af bosætningsambassadører
• Tage klyngekareten med på charmetur til Århus,
hvis vi får skaffet midler
• MiN Landsbyklynges Bosætningsfond udlejer
gode lejeboliger med forkøbsret
• Velkomstkurv og tilflytningsguide/inkl. landsbyindhold og et klyngeindhold

DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE

• Velkomstarrangement for tilflyttere
• Events og mødesteder der taler til den gruppe
tilflyttere, vi gerne vil tiltrække
• Vi vil arbejde med at synliggøre vores områdes
særlige historie og naturkvaliteter
• ”Åben klyngearrangement” – Flyt til MiN Landsbyklynge
• Fælles præsentation af huse, der er til salg i
området. Portrætter med Cyron, Ocean, Hanne
Trap Friis, Brothers Moving, Mikkel Mårberg,
Sharin Foo, m.fl.
• Skabe flere møder mellem lokale og besøgende
for at invitere indenfor i hverdagslivet
• Brug af SoMe – kurser til frivillige
• Tydelig formidling af lokale jobs

Vi alt for lidt kendte ude ”i verden”, som attraktivt bosætningsområde. Vi skal blive bedre til
at formidle og synliggøre alt det, vi har, dem vi er, og det vi kan! Foto: Sabina Hvid

• Vi vil ”ud i verden” som et
attraktivt
bosætningsområde
• Vi vil arbejde målrettet
på at tiltrække dem, der
søger det, vores område
kan tilbyde, og som bliver
glade for at bo her og har
lyst til at bidrage til at gøre
Landsbyfællesskabet til et
endnu dejligere sted at bo
og være
• Vi vil tage godt imod dem,
som kommer
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SYNLIGGØRELSE AF LANDSBYKLYNGEN
Vi har indtil nu lavet seks nyhedsbreve og flere
pressemeddelelser, vi har afholdt en masse infomøder, vi har en facebookside og en halvfærdig hjemmeside, og vi har en dejlig video fra vores ”Bus og
Bobler arrangement”. Men vi drømmer om meget
mere og til det mangler vi hoveder og hænder.
Vi skal lavet noget, der synliggør, at vi kommer fra
det samme område. Vi skal kunne vise, vi kommer
fra et område, vi er stolte af. Måske som et logo på
kasketten, et klistermærke på bilen, et velkomstskilt
ved indfaldsvejene, en fælles sang, årets klyngeplakat mv. Dette arbejdet har høj prioritet, og vi håber,
der er nogle dygtige mennesker, der vil melde sig
på banen.

5) Opfordrer indsatsgrupper, projektgrupper m.fl. til
at dele viden om deres arbejde, fx via Facebook,
pressemeddelelser, projektcafeér mm.
6) Vi vil opfordre til, at alle der har lyst til at arbejde
med synliggørelse af landsbyklyngen både ud ad til
og indadtil melder sig på banen med timer og gode
ideer.

Tørresnoren

• Kursus i brug af SoMe
• Opsætning af en lang opslagstavle hvis muligt i
nyt mødestedsprojekt på Mosebruget.

Mål og handlinger 2019/2020

1) Vi vil arbejde på at finde den bedste løsning på
en fælles kalender for området (hjemmeside, app
mm.)
2) Vi søger folk, der vil arbejde med merchandise,
logo, hjemmeside, film ol. Vi ønsker at gøre det
tydeligt, hvad der foregår i vores område. Både
for os, der bor her, for gæster og for potentielle
tilflyttere.
3) Vi vil finde folk til at færdiggøre hjemmesiden
4) Vi vil finde en tovholder, der kan organisere billeder og video, der må bruges offentligt
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DET VI VIL I MiN
LANDSBYKLYNGE
• Gøre opmærksomt på alt det der sker i
vores område
• Synliggøre arbejdet med udviklingen af
landsbyklyngen
• Have et åbent forum for dialog
• Dele relevant viden og inspiration

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 ressourcer i at gøre landsbyfællesskabet til et endnu dejligere
sted at bo og være.

Bodil Richardt bor i Fjellerup og har bl.a. lavet en
podcast om at flytte langt væk fra de kendte rammer
og de gode venner. Privat foto.

51

ORGANISERING
Indtil nu har MiN Landsbyklynge været organiseret
med en styregruppe og flere forskellige projektgrupper. Fremadrettet ønsker vi en stærkere organisering, som sikrer en god lokal og kommunal forankring. Vores oplæg til den kommende organisering

følger her. Det er muligt at deltage i flere forskellige
grupper. Projektgrupperne opstår løbende, og
nogen nedlægges igen når de er nået i mål eller
mister momentum.

Klinterne mod nordøst med gode fiskemuligheder. Foto Niels Krogh Andersen
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ORGANISATIONSDIAGRAM FOR MiN LANDSBYKLYNGE
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Sekretariatsbestyrelse

Sekretarietsbestyrelsen varetager den løbende
ledelse af MiN Landsbyklynge. Gruppen består af
tre-fem medlemmer. Gruppens rolle er at arbejde
overordnet strategisk med landsbyklyngen i tæt
samarbejde med kommunen på vegne af hele
landsbyklyngen og sikre gode borgerinddragende
processer. Det er vigtigt, at medlemmerne samlet
set besidder de kompetencer, der er brug for, og
at de er med på at afsætte fem-ti timer om ugen.
Intern kommunikation placeres tæt på sekretariatsbestyrelsen.

Kommunikation

Vi har et stort behov for at styrke kommunikationen
i og omkring klyngen.
Desværre har vi for få frivillige kræfter på dette
område. Det er en vigtig opgave, og især mangler
der en tovholder, som kan samle og koordinere
indsatsen. Vi håber, at nogen melder sig.

Landsbysamlingen

Dette koordinerende råd forventes at mødes to
gange årligt og deler viden om livet i landsbyerne.
De koordinerer også vigtige arrangementer, og der
tales om de fælles udfordringer/indsatser/projekter,
man vil samles om på tværs af landsbyerne. Deltagerne i landsbyrådet er ansvarlige for at formidle tilbage i deres landsbybagland. Gruppen kan udvides
med flere aktører.
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Pop-up Råd og handling

Forskellige kræfter kan samles i dialog og/eller
handling omkring specifikke områder. Det kan være
for at drøfte lokale problemstillinger og løsninger,
og det kan være for at skabe overblik eller sætte
skub i handlinger indenfor et særligt område som fx
mobilitet, bosætning, skolesamarbejde, samling af
kulturaktører, samarbejde omkring idræt osv.

Projektgrupper

Projektgrupperne består af frivillige, der arbejder
med konkrete projekter under de forskellige indsatsområder. Det er grupper, der arbejder med projekter
som fx Det Maritime Hus, Blomstrende landsbyer,
Velkomstpakke m.fl. Antallet af aktive Projektgrupper er vekslende, der er nogle der starter op og der
er nogen der nedlægges igen. Antallet og emnerne
afhænger 100% af hvad de frivillige har lyst og
energi til at sætte i gang og være med til.
Projektgrupperne bestemmer selv, hvad der giver
mening for dem at arbejde med. Projektgrupperne
har selv ansvar for at lede og drive deres projekt.
De opfordres til at deltage på projektcafé-møder og
sparre med sekretariatet og hinanden.

Projektcaféer

Ideen med projektcaféerne er at give alle frivillige et
fælles sted at mødes og gøre det nemt og hyggeligt
at være frivillig – også som børnefamilie. På projektcaféerne kan vi dele viden om projekter og det,

der rører sig. Her kan vi sammen kvalificere vores
indsatser. Her kan vi mødes på tværs af landsbyer
og styrke kendskabet til hinanden og vores område.
Projektcaféerne er for alle projektgrupper, foreninger og lokale aktører. Du kan komme med din
idé til et nyt projekt, og du kan møde andre, høre
om klyngen og om at være frivillig.

neden på skiftende hverdage. Frivillige sørger for
aftensmad, og der er altid kaffe på kanden. Repræsentanter fra Sekretariatsbestyrelsen deltager også.
Datoer for projektcaféer planlægges for et halvt
kalenderår. De fremgår af hjemmesiden, postes
på Facebook og (håber vi) plakater på offentlige
steder.

Projektcaféerne afholdes som udgangspunkt på
Stenvad Mosebrugscenter, hvis vi ikke er inviteret
af en landsby. De afholdes ca. en gang om må-

En Landsbyklynge der blomstrer
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DET SKAL GIVE MENING
OG VÆRE RART
AT VÆRE FRIVILLIG

56

Det, der motiverer os mennesker til at være frivillige, er i udgangspunktet ikke økonomi - så var vi jo
ikke frivillige. Der er derimod mange andre forskellige faktorer, som får os til at være frivillige. Det kan
fx være det at være med til at gøre en forskel; det at
være en del af et fællesskab; muligheden for at få
indflydelse; muligheden for at styrke sit netværk og
sin personlige/faglige profil eller noget helt femte.

Vi vil arbejde for en organisation og en klynge, hvor
mangfoldigheden er en gave. Vi vil dyrke det inspirerende fællesskab og et arbejdsfællesskab, hvor
alle bidrager med det, de kan og vil. Udgangspunktet for dette vil være en flad struktur med en høj
grad af selvledelse. Fokus er altså at skabe gode
rammer for det frivillige arbejde og mødet mellem
frivillige.

Der er også mange forskellige faktorer, der har
indflydelse på, om vi trives med og i det frivillige
arbejde. Forskellige motivationsfaktorer kan fx være
handling (at der skal ske noget); mulighed for at
fordybe sig i visioner og strategier; mulighed for
hygge og socialt samvær; det at blive set og lyttet
til; mulighed for at lege med vilde ideer osv.

I bestyrelsen vil vi særligt arbejde med at inddrage,
motivere og fastholde frivillige ved bl.a. at afholde
projektcaféer, etablere fælles møde- og opholdsfaciliteter og afholde sociale arrangementer for
frivillige. Vi vil desuden gøre det tydeligt, hvordan
man bliver frivillig, og vi vil samarbejde med frivillige
fra andre landsbyklynger.

De fleste motiveres selvfølgeligt at et mix af det
hele. Pointen er, at det kan være meget forskelligt,
hvad der motiverer og fastholder os i vores frivillige
arbejde. Vi skal have øje for den forskellighed.

Af mulige tilbud til frivillige og konkrete handlinger
kan eksempelvis nævnes kompetenceudvikling,
deltagelse i konferencer, frivilligfester og fredagsbarer.

Der er stadig lys forude

Der brænder en indre ild i Landsbyfællesskabet – Den
kan vi komme langt med. Foto Niels Krogh Andersen

Det skal være sjovt og give mening at være frivillig.
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ØKONOMI OG
FUNDRAISING
Sekretarietsbestyrelsen har overblik over pulje- og
fondssøgninger. De er ansvarlige for en overordnet
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. I 2019 og 2020 har
vi særlig fokus på fondsmidler fra ”Mødestedet” fra
Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Derudover er LAG og landdistriktspuljen også en oplagt
mulighed.
MiN Landsbyklynge råder pt. ikke over nogle
økonomiske midler. Vi håber dog meget, at der
i forbindelse med Kommunalbestyrelsens bud-
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getforhandlinger i efteråret vil blive etableret en
medfinansieringspulje til landsbyklyngen, som kan
bruges, når landsbyklyngen søger eksterne midler
hos forskellige fonde.
Derudover har kommunen en række forskellige
række puljer. Kommunens konsulent kan være behjælpelig med information om puljerne. Det er dog
vigtigt, at ansøgninger, hvor der søges på vegne af
landsbyklyngen, er godkendt af motorgruppen, og
at projektet har klar værdi for klyngen.

Stendysse. Foto: Poul Tolderlund
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POLITISK OG
FORVALTNINGSMÆSSIG
FORANKRING OG SAMSPIL
Vi søger at være i tæt dialog med de lokale politikere, vi har i området, så vi holder hinanden gensidigt
informerede om, hvad der foregår med betydning
for udviklingen i midten. Vi er også i tæt dialog med
forvaltningsfolk, foreningsfolk, erhvervsliv mv. og
kan invitere ind til emnespecifikke møder. Målet er
at skabe sammenhæng og gode løsninger.
Vi arbejder pt. sammen med den politiske ledelse
på, at landsbyklyngen skrives mere tydeligt ind i
kommunens udviklingsstrategi og kommuneplaner. Tankerne om fremtidens liv og sammenhæng
i midten hænger rigtig godt sammen med de nye
kommunale udviklingstanker og det kommunale
fokus på mobilisering af lokale kræfter.
Vi arbejder på at lave en fast aftale om, at forvaltningen har til opgave at bidrage til udviklingen af
landsbyklyngen som en del af deres virke og som
et vigtigt led i at støtte og mobilisere lokale kræfter. Disse opgaver vil f.eks. omhandle; høj grad af
vidensdeling, samarbejde og samskabelse omkring udviklingsstrategier og kommuneplaner, alm.

60

myndighedsopgaver, samarbejde omkring klyngens
visioner, indsatser og projekter, samspil omkring
konkrete projektforslag, medspil i forhold til fundraising, hjælp til at bære punkter videre i det politiske
system o.lign.
Vi vil løbende invitere de forskellige politiske udvalg
til at holde møde i vores klynge. Møder, hvor der
også afsættes tid til at drøfte problemstillinger,
udviklingsideer mm.
Det er vores plan at invitere til et årligt dialogmøde for alle politikere i maj måned. Her vi vil drøfte
rammerne for livet på landet. Andre “landområder” i
Norddjurs Kommune er meget velkomne.

KULTUR- OG FRITIDSF ORVALTNINGEN
Landsbyklyngens strategiplan understøtter på bedste vis temaerne i vores
kommunalplan. Der er stor synergi mellem de indsatsområderne og temaerne i kommuneplan. Der er naturligvis stor anerkendelse for jeres frivillige
arbejde med at udvikle området i midten af vores kommune.
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KONTAKT
Vil du gerne være frivillig?

Måske vil du gerne være frivillig? Der er brug for
dig, og der er rigtig mange forskellige opgaver og
muligheder, som du kan læse i denne Visions- og
handlingsplan. Måske vil du gerne hjælpe til med
noget af det, der allerede er i gang. Måske har du
selv en idé til noget.
En god måde at komme med på, er at komme til
en projektcafé. Du er også meget velkommen til at
sende en mail til: midtinorddjurs@gmail.com

Sekretariatsbestyrelsens fælles mail:
midtinorddjurs@gmail.com

Vil du vide mere:
Følg klyngen på Facebook:
www.facebook.com/landsbyklynge.MidtINorddjurs
Læs mere på hjemmesiderne:
www.landsbyklynger.dk og
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Borgmester Jan Petersen siger
Det er dejligt at opleve, når vores civilsamfund
gør noget og viser vilje til udvikling og fornyelse.
Og det er netop, hvad der sker i MiN Landsbyklynge. Attraktive levevilkår på landet og i dette
tilfælde i midten af vores kommune skabes af
aktive borgere og lokalsamfund, der vil hinanden
og ikke bruger kræfter på at bekæmpe hinanden.
Udvikling i landdistrikter og dermed områder i
vores kommune, hvor byerne er mindre, og der
er længere mellem husene, kræver sammenhold
og positive fælles mål.
Det, hvad der i disse år udvikles i midten, svarer
igen på de udfordringer og problemer, som vi og
andre kommuner oplever i vores landdistrikter,

Foto: Sanne Keldy

og som ærligt talt betyder, at vi også tvinges til
at træffe beslutninger, som ikke fremmer udviklingen.
Derfor har vi også politisk en stor opgave i, at
komme videre sammen med bl.a. MiN Landsbyklynge og prøve at prioriterer politisk og økonomisk – også i midten af vores kommune. Vores
udviklingsstrategi og planmæssige beslutninger
om bybånd, mener jeg nu, skal følges op med
udvikling af landsbyklyngen/erne og jeres ønsker
indgår direkte i udvikling at vores planer, strategi
og indsatser i midten.
Foreløbig stor tak for indsatsen. Vi er jo kun lige
begyndt ...

