


Kort om i aften 
1. Velkommen! & Præsentation bordet 

rundt

2. Ganske kort om landsbyklynger & 

Landet Mellem Byerne

3. Måske et videre samarbejde med DGI

4. Første ideer fra kaffemøder & 

styregruppen

5. Hvad synes vi?

6. Før vi siger farvel: Næste skridt & ny 

mødedato



Hvad er en landsbyklynge?  
”En ny metode til at arbejde med 
udvikling af lokalsamfund – på tværs”

Formål
• at understøtte nye samarbejder på 

tværs af landsbyer og herigennem 
styrke livet på landet.

• at borgere i flere landsbyer 
samarbejder, prioriterer og opstiller 
fælles langsigtede mål for hele 
klyngen i samarbejde med 
kommunen. 

Definition: 

En landsbyklynge er et antal landsbyer, 
der samarbejder om fælles strategiske 
mål.

Det sker i en netværksstruktur, hvor 
landsbyerne benytter hinandens styrker til 
at udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. 

Landsbyklynger handler om at skabe en 
fælles stedsidentitet, socialt fællesskab 
og om at samles om fælles fysiske 
faciliteter og aktivitetsmuligheder



Landet Mellem Byerne 

• Er halvejs mod en endelig 
etablering

• Januar 2019: 
Borgerundersøgelsen er færdig 

• Nye initiativer igangsættes & 
Handleplaner skrives

• Vision formuleres

• Organisering vælges

• Derudover det løbende 
samarbejde med DGI, LOA og 
Realdania



Evt. samarbejde med DGI: Kropslig Dannelse

Måske bliver Landet Mellem Byerne 
udvalgt som en af de 3 klynger der 
får et udviklingsforløb fra DGI ifht. at 
få hjælp til ideudvikling på 
sankestiprojektet generelt set og 
herunder særligt ifht. at være fysiske 
aktiv

NOTE: Efter mødet er 
landsbyklyngen blevet udvalgt!



De første ideer… på en tidligere ide
Overordnet: 

Den helt grundlæggende ide er at 
skabe et sammenhængende 
stiforløb, der går fra nord til syd i 
klyngen. Stien skal være en ‘bare’ en 
sti – den skal kunne mere end én 
ting. Den skal have et flere lag, der 
taler til sanserne, fysisk aktivitet, 
kroppen og samtidigt formidler lokale 
historie, kultur og natur 

Hvad siger vi til: 
Emner (forslag): 

• Fysisk aktivitet og mental 
sundhed

• Madoplevelser 

• Formidling

• Fællesskab

• ?

Er det disse emner, Sankestiideen
skal koncentrere sig omkring? 

Flere eller færre?



Før vi siger farvel: Mødedato & Næste skridt

• Skrive sig på listen 

• Finde dato for næste møde

• Blive enige om fokus for næste 
møde

• Andet?


