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 Hvorfor interesserer DGI sig for lokaludvikling.  

 
 Hvad er en Landsbyklynge.  

 
 Resultater fra Landsbyklyngeprojektet.  

 
 Den kommende kampagne og samarbejdet med 25 nye kommuner. 
 

Indhold 



  

 DGI er en del af den folkelige tradition i Danmark. Historisk har 
organisationen rod i landsbyfællesskaberne, og DGI har altid arbejdet 
for aktivt medborgerskab som en helt grundlæggende forudsætning 
for sammenhængskraften i vores samfund. 
 

 De oprindelige økonomiske og kulturelle forudsætninger for 
landsbyerne er væk.  
 

 Derfor skal landsbyerne transformeres – elementer skal afskrives og 
nye værdier og muligheder skal identificeres. 
 

 Foreningslivet er vigtige samtalefora – og nogle steder de sidste 
tilbage.  

 

Hvorfor DGI og lokaludvikling.  
 
 



  

 En ny metode til at arbejde med 
transformation af lokalsamfund. 
 

 Et samarbejde mellem Realdania og DGI. 
5 pilotprojekter. 

 
Den korte definition 
 ”Projektet vil finde en metode, hvor små 

landsbyer i et lokalområde kan arbejde 
sammen på tværs om forskellige 
funktioner, mødesteder og aktiviteter. Vi 
kalder det Landsbyklynger”.  

 
(Den lange) Hvad er en landsbyklynge? 
”Et antal landsbyer, i relativ nærhed til hinanden, der har en 
form for fælles stedsidentitet og socialt fællesskab, og som 
samarbejder på flere områder, i en netværksstruktur, der 
ikke udelukkende er en del af den kommunale organisation, 
hvor de benytter hinandens styrker og udfordringer, samt 
borgernes evner, viden og erfaring, til at udvikle den 
individuelle landsby og hele klyngen udover dens egne 
potentialer” 
 

Hvad er en landsbyklynge 



  

Metoden 
Landsbyklynge-metoden styrker grundlaget for, et velfungerende 
foreningsliv, aktivt medborgerskab, en høj idrætsdeltagelse og større 
sammenhængskraft. 
 
Særligt fire områder understøttes og udvikles: 
 
• Strategisk tænkning og langsigtet planlægning understøttes. 

 
• Organisering på tværs af foreningslivet, sognegrænser og gamle 

skillelinjer. 
 

• Kommunikation på tværs af områder og aktører for at skabe fælles 
referenceramme og bedre koordinering. 
 

• Involvering af alle lokale aktører, frivillige, erhvervsliv, borger- og 
idrætsforeninger, menighedsråd, institutioner mm. 

 
 
 

Landsbyklynger 



  

Mols i Udvikling – Syddjurs 
Kommune 
 
• Fælles organisering med over 200 

nye frivillige og 23 nye 
arbejdsgrupper 
 

• En ny struktur der rummer plads 
til det traditionelle og projekter. 
 

• Klyngen har arbejdet med en 
faglig tilgang til rekruttering af 
frivillige. 
 

• Borgerne føler større tilknytning 
til hele området som helhed end 
de føler tilknytning til den by, de 
bor i. Hele 93 % føler tilknytning 
til området/Mols. 

Landsbyklynger - erfaringer 



  

VestRum – Ringkøbing Skjern Kommune 
 
• Samarbejde mellem 7 sogne og et stort geografisk område. 

 
• Det har vist sig at være  

nemmere at skabe en klynge, 
såfremt der er en ”historie”,  
som eksempelvis på Mols. 
 

• FC VestRum – et samarbejde  
på tværs i foreningslivet. 
 

 
 

 
 

Landsbyklynger - erfaringer 



Erfaringer fra fem pilotprojekter   
 

• Landsbyklynger modtages positivt hos 
aktører og kommuner  

• Processen medfører forandringsparathed, 
kulturændringer og dannelse af en ny fælles 
identitet -og det tager tid  

• Der er involveret mange nye frivillige  
• Der er involveret mange nye aktører  
• Der er etableret  en styrket kommunikation 

på tværs   
• Der er etableret nye fællesskaber på tværs 

af gamle skillelinjer 
• Fælles bevidsthed om stedbundne 

potentialer. 
• De frivillige arbejder med strategisk 

tænkning og langsigtet planlægning 
 

 



Kampagne 2017-2018  
 
Formål:  
At støtte etableringen af op til 25 nye 
landsbyklynge-samarbejder  
At styrke livet på landet 
 
Udviklingsforløb på 1½ år:  
Landsbyklyngerne får tilknyttet en 
proceskonsulent, der inspirerer, motiverer og 
driver processen.  
Kommunen bidrager med finansiering, deltager 
i mødeaktivitet og sparring 
 



 
Målgruppe:  
Kommuner med landsbyer som ønsker at 
styrke livskvalitet og lokal udvikling gennem 
samarbejde  
 
Metode:  
Borgerdrevet engagement og initiativ 
Kommunal opbakning og støtte  
Eksterne kompetencer, der kan  
inspirere og drive processen 
 
Viden om kommunens behov for     
servicetilpasning  
Analyser af borgernes behov.  
Bred involvering 



Jeg vil advare imod at ville følge med 
udviklingen. Når man først er begyndt på det, 
så holder det aldrig op.  
 
Anders Lund Madsen 
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