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Lokalsamfund og Landsbyklynger.dk

• Siden 2015 

• En forundersøgelse 

• 5 pilot landsbyklynger

• Evaluering - metodeudvikling 

• Kampagne – 24 nye landsbyklynger

Det har været med til at sætte 
landdistriktsudviklingen på dagsordenen hos 
politikere og borgere. Det har styrket troen på, 
at der er en spændende fremtid i vente på 
landet. Klyngen har vist, at ildsjæle kan sætte 
retningen for en udvikling med tættere dialog og 
samarbejde mellem landsbyer i gang



Perspektiver fra 24 landsbyklynger

• Data fra 21.782 respondenter

• 2.129 potentielle nye frivillige

Kommuner

• 89 % vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner

• 89 % mener, at landsbyklynger kan bruges som strategisk 
værktøj til udvikling af lokalsamfund

Styregrupper

• 81 % vil anbefale landsbyklynger til andre landsbyer

• Borgerne mener.. 

• Anbefalinger.. 



Hvordan - Proces og metode 
1 ½ år og nu i mål          



Der sker en masse: 

- frivillige er drivkraften 

- et højt ambitionsniveau

- en plan for fremtiden 

Aktive og attraktive landsbyklynger



• Samle alle aktører foreningsliv, institutioner, borgere, kommunen, erhverv 
osv.  - måske en gang om året

• Sikre, at der er en organisationen omkring det, som tilpasses og styrkes 
løbende

• Se på eksisterende aktiviteter, foreninger og faciliteter

• Se på hvad man kan være fælles om 

• Gøre det, de andre ikke allerede gør – og skabe fælles retning 

Landsbyklynger – eller lokalsamfund der 
samarbejder og sætte retning



Strategiplan*  

1) Sammensæt en mindre gruppe, 

der skal udarbejde planen 

2) Definer formålet med planen 

3) Definer målgruppen for planen 

4) Definer indhold 

5) Definer form  

6) Lav en plan for udarbejdelse og   

formidling 

Find konkrete eksempler på strategiplaner på www.landsbyklynger.dk

http://www.landsbyklynger.dk/


• Er optimalt baseret på en strategiplan, 
men minimum: bred involvering, faktuel 
viden om nødvendige tilpasninger

• Tager højde for hvad der er bedst på langt 
sigt 

• Er orienteret mod helheden 

Kortsigtet 

• Konkrete opgaver på kort sigt

• Velbeskrevne, så andre kan tage over 

• Orienteret mod enkeltdele

• Fordel at lave årshjul, så er oplevelsen at 
der er færre her- og nu  opgaver

• Kan også være tilbagevendende 
traditioner 

Langsigtet 

Hold momentum  - ikke enten eller, men både og 



At komme fra idé til handling

Frivillighedsmodellen



Præsentation af 
frivillighedsmodellen

1. Baggrund

2. Anvendelse

3. Styrker



Frivillighedsmodellen *



Pitch din ide



Fortæl om det I skaber, og dem 
der skaber det. 

Og så lidt som muligt om, hvordan 
I skaber det 



Det er måske startet som en 
fornufts-beslutning, men det 
emotionelle skaber 
engagementet. 
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Det er måske startet som en 
fornufts-beslutning, men det 
emotionelle skaber engagementet. 



1. Besvar de fire spørgsmål på og lav derudfra en elevatortale på 1-2 min. 

- Hvorfor er det en god ide 

- Hvad er det vigtigste budskab til målgruppen? 

- Hvilken forskel vil det gøre 

- Hvad får I selv ud af det?

2. Fremfør elevatortalen for de andre (1-2 min. pr. tale) 

3. Modtag feedback og ret til 

Pitch din ide *



Det er længe, længe siden…



Kommunikation til alle



Kommuniker til alle i lokalområdet* 
Bi



Spørgsmål og tak for nu!


