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I efteråret 2015 tog lokalrådene i Gislev, 
Kværndrup og Ryslinge i samarbejde med 
Faaborg-Midtfyn Kommune initiativ til at 
etablere et samarbejde på tværs, som en 
del af DGI og Realdanias projekt Lands-
byklynger. Projektet byggede på en hypo-
tese om, at landsbyer står stærkere, når 
de står sammen. At landsbyer, der ligger 
i nærheden af hinanden, skal samarbejde 
om – og prioritere imellem – forskellige fa-
ciliteter og tilbud med henblik på at styrke 
fællesskabet og livet i landsbyerne.

I løbet af efteråret 2015 blev der etableret en styre-
gruppe med repræsentanter fra de tre områder. I de 
forløbne måneder har styregruppen arbejdet med at 
skabe fællesskab på tværs og formulere en fælles 
vision. 

Denne Visions- og strategiplan udspringer af projekt 
Landsbyklynger, men peger i høj grad udover 
projektet. Formålet med Visions- og strategiplanen 
er at forankre de forløbne års arbejde i en plan, der 
kan fungere som et pejlemærke for den langsigtede 
udvikling af hele området.

I Faaborg-Midtfyn Kommune indgår landsbyklyngen 
som en del af Ringeegnen, hvortil der er udarbejdet 
en Egnsprofil kaldet Hånden & Ånden. I Egnspro-
filen er der fokus på den foretagsomme tilgang og 
den grundtvigske arv og visionen lyder: ”Vi vil være 
en egn, hvor vi er gode sammen, hvor vi samarbej-
der og får tingene til at ske. Vi vil skabe gode vilkår 
for at være handlekraftig og give næring til skaber-
lyst. Vi vil bo et sted, hvor events og andre tiltag 
kan gro i en stadig lokal ånd, og hvor initiativerne 
og udviklingen bliver skabt på tværs”.

Med Landet på Midtfyns Visions- og strategiplan 
ønsker landsbyklyngen at markere sig som en 
enhed, der står stærkt – også i fremtiden, samt at 
indgå i en større sammenhæng, som en del af Rin-
geegnen – her er frihed til ånd og handling samtidig 
med en social bevidsthed og respekt for det fælles 
bedste.
  

FORORD
1.
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FRA FORTID TIL  
2.

LANDET PÅ MIDTFYN  

De tre sogne Gislev, Kværndrup og Rys-
linge, som tidligere udgjorde en samlet 
kommune, er i dag en del af Faaborg-Midt-
fyn Kommune. Der bor idag 6830 indbyg-
gere i området, fordelt med ca. en tredje-
del i hvert sogn. Styregruppen har givet 
samarbejdet og området navnet Landet på 
Midtfyn. Navnet henviser dels til områdets 
geografiske placering – landet på Midtfyn 
og dels til, at man kan ”lande” og falde til 
på Landet på Midtfyn. 

Gislev, Kværndrup og Ryslinge er og har altid været 
levende individuelle landsbyer. Landbrug og mindre 
industrier samt innovative og kreative mennesker 
var essentielle drivkræfter, der satte deres præg på 
egnen. Her boede og levede man sit liv – alt, hvad 
man havde behov for, var til rådighed i landsbyen 
eller i dens umiddelbare nærhed.

Landbruget og de serviceerhverv der var knyttet 
dertil samt høj- og friskolebevægelsen var de bæ-
rende kræfter både økonomisk, socialt og kultu-
relt. Forskellige kirkelige menigheder opstod pga. 
stærke meningsdannende og karismatiske præster. 

Menigheder, som i dag har bredt sig over hele lan-
det, sammen med fri- og højskolebevægelsen.
 
Men udviklingen i landsbyerne har taget en 
drejning. Strukturelle ændringer, industrialisering 
og urbanisering har medført, at landsbyerne er 
omdannet til steder, hvor man bor – og mange må 
pendle til arbejde. Lukningen af skoler og uddan-
nelsesinstitutioner påvirker også børn og unges 
hverdag.  

Vi er som borgere blevet mere mobile. Vi er ikke 
på samme måde som tidligere en del af landsby-
kulturen med fællesskaber og foreningsliv. Nye 
fællesskabsformer vinder frem, fra det traditionelle 
kollektive og forpligtende til det moderne, individu-
elle og lystorienterede. I dag vælger vi til og fra, og 
vores tilknytning til landsbyen er blevet flygtig og 
fragmenteret.

Vi er UDFORDRET. Det er vores sammenhængs-
kraft også. Hvis vores landsbyer skal leve og 
udvikle sig, skal vi tage ansvar og være med til at 
skabe fremtiden. 

Vi må samarbejde. Det er vi begyndt på med Lan-
det på Midtfyn. Vores områder har nogle kvaliteter, 
som man ikke finder i de større byer: tid, rum og 
plads, fred og ro og natur. Med det fundament skal 
vi samarbejde om at skabe et område, hvor alle 
borgere får mulighed for at udleve deres ønsker og 
drømme om det gode liv.

Det gode liv er et, hvor man kan få tilfreds-
stillet både de basale behov, sine krav og 
sine personlige præferencer – men også 
et liv, hvor man tager del og har pligter og 
ansvar
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VISION
3.

Vi skaber moderne forskelligartede landsbysamfund,  
der står sammen, hvor den enkelte tager del i at skabe  
rammer for et godt liv – både individuelt og i fællesskab.

• Vi ønsker, at styrke og udvikle de enkelte 
landsbyer og samarbejdet på tværs. 

• Vi ønsker, at skabe rammerne for, at det 
gode liv kan leves i et godt bymiljø og hvor 
detailhandel og servicetilbud er indenfor en 
rimelig geografisk afstand. 
 
 

• Vi ønsker, at skabe rammer for, at det 
gode liv kan leves, og hvor de personlige 
præferencer kan udvikles og stimuleres via 
gode kultur-, natur- og fritidsoplevelser.  

• Vi vil gøre den enkelte medborger til en 
stærk medspiller, som tager et ansvar for 
at deltage i udviklingen af det gode liv. 

5 INDSATSOMRÅDER
4.

Der er afholdt borgermøder, hvor borgerne 
har peget på emner, som de ønsker at sam-
arbejde om. Der er gennemført en spørge-
skemaundersøgelse, afholdt møder med 
repræsentanter fra erhvervslivet, forsam-

lingshusene samt haller og foreninger. Der 
er blevet kortlagt mødesteder. Det er disse 
mange input fra borgerne, der fungerer som 
afsæt for denne Visions- og strategiplan. 

På baggrund af input fra borgerne vil 
styregruppen prioritere nedenstående 
5 indsatsområder i det fremadrettede 
arbejde.

FÆLLESSKAB 
At du tager del i et fællesskab og kan 
mærke, at vi står sammen og tager 
ansvar. Vi ser potentialet i hvert enkelt 
menneske, rækker ud og byder ind.

NATUR, KULTUR  
OG IDRÆTSUDBUD
At vi tilpasser og udvikler natur,  
kultur og idrætsudbud efter fælles  
og individuelle behov.

INFRASTRUKTUR OG  
EGNENS FYSISKE UDTRYK 
At vi går nye veje for at styrke  
infrastruktur og egnens fysiske udtryk.

ERHVERVSLIV 
At vi går nye veje i at styrke egnens 
erhvervsliv og skabe entreprenørskab 
og iværksætteri.

KOMMUNIKATION  
OG NETVÆRK 
At vi gør brug af kommunikation og 
netværk både lokalt og nationalt for  
at synliggøre, hvem vi er.
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4.1 FÆLLESSKAB   
Et stærkt fællesskab bygger på kendskab til og tillid 
til hinanden, at man har identificeret kernen i Lan-
det på Midtfyn – det fællesskab, den identitet, de 
værdier og den selvforståelse – som fællesskabet 
skal bygge på. 

Handlinger
• Etablering af en fælles forståelse af Landet på 

Midtfyn jf. Visions- og strategiplanen. 
Etablering af kendskab til eksisterende traditi-
oner og aktiviteter ved udbygning af et fælles 
årshjul/eller en fælles kalender i elektronisk form. 

• Udbygge fortællingen om Landet på Midtfyn 
ved lokale arrangementer og begivenheder, 
samt etablere en eller flere nye traditioner, der 
markerer samarbejdet og fællesskabet for at 
styrke tilhørsforholdet og ejerskabet til Landet på 
Midtfyn. 

4.2 ERHVERVSLIV    
Et stærkt og samlet erhvervsliv er med til at styrke 
lokalområdet både indadtil og udadtil – det trækker 
resurser til og er med til at brande området.

Handlinger
• Kortlægning og synliggørelse af de erhvervsdri-

vende i landsbyklyngen.
• Etablering af et fælles Fora for erhvervsudvikling, 

der kan arbejde med at fremme erhvervslivet 
i området i samarbejde med Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 

• Opbygning af et inspirationsforløb i regi af Fora 
for erhvervsudvikling med arrangementer med 
oplæg fra markante erhvervsfolk

• Udvikling af det fælles Fora for erhvervsudvikling 
f.eks. i forhold til at:  
• Styrke og tiltrække iværksættere f.eks. via 

mentorordninger eller rådgivning.
• Udbygge småskalaturisme, kortlægning af 

B&B’s, gårdbutikker, kunstnere etc. 
• Udnytte de stedbundne potentialer til at give 

supplerende turistoplevelser til de turister, 
der besøger egens seværdigheder og events 
(Egeskov, Heartland mm.).

4.3 INFRASTRUKTUR 
OG FYSISK UDTRYK  
Infrastrukturen er de fysiske anlæg, der sikrer, at 
vi kan bevæge os og mødes på tværs af området. 
Det fysiske udtryk er det fælles rum (bygninger, 
mødesteder, byrum og natur), som vi mødes i. 
Infrastruktur og fysisk udtryk har betydning for, at 
både beboere, besøgende og erhvervsliv finder 
området attraktivt.   

Handlinger
• Kortlægning at nuværende stier og ruter.
• Etablering og/eller markering af nye løbe, cykel 

og gangstier, der binder områderne sammen. 
• Fælles indsats for ”Store rengøringsdag – affald-

sindsamling”.
• Beskrivelser af Landet på Midtfyns seværdighe-

der, som kan kobles med kortlægningen af stier 
og ruter.

• Kortlægning, markering eller etablering af de mu-
ligheder der tilbydes i form af attraktioner, leg og 
rekreation, samt produktion af ”aktivitetskort”.

• Etablering af et fælles bookingsystem for områ-
des mødesteder og aktivitetshuse.

• Strategisk arbejde med at udvikle eller transfor-
mere det fysiske udtryk (bygninger, mødesteder, 
byrum og naturen). F.eks. via en fortætning og 
styrkelse af bymidterne i de tre byer. I dette lig-
ger også arbejdet med transformation af byrum. 
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4.4 NATUR, KULTUR  
OG IDRÆTSUDBUD
Adgang til og mulighed for at anvende natur og kul-
tur og et varieret idrætsudbud er en del af det gode 
liv. Det skaber livsglæde, oplevelser og sundhed. 
Borgerne skal have mulighed for at dyrke deres 
fritidsinteresser i Landet på Midtfyn.

NATUR 
Handlinger 
• At styrke tilgængelighed og skabe nye muligheder 

i naturen til glæde for borgere og besøgende.
• At arbejde med småskalaturisme. Det betyder, at 

bruge områdets stedbundne potentialer, stier og 
natur til at lave events og arrangementer, hvor 
borgere og turister mod betaling deltager i arran-
gementer i naturen (trave, ride, mountainbike og 
naturarrangementer).

KULTUR 
Handlinger
• At styrke synlighed, tilgængelighed og udvalget af 

kulturtilbud til glæde for borgere og besøgende.
• At styrke samarbejdet mellem områdets kultur-

foreninger, lave fælles markedsføring af kultur-
tilbud og samarbejde om at lave fælles kulturar-
rangementer.

• Indgå i fælles egnssamarbejde (Ringeegnen) om 
at tilbyde større koncerter og kulturtilbud. 
 
 
 

IDRÆTSUDBUD
Handlinger
• Opsplitning af Ryslingehallernes samarbejde, 

med henblik på at mønstre lokal opbakning og 
engagement til en lokal redningsplan for hver af 
de 3 lokale haller. Den økonomiske redningsplan 
beror på individuelle løsninger for hver af haller-
ne, men sker i et tæt og koordineret samarbejde 
på både de økonomiske, aktivitetsforøgende og 
eventskabende område.

• Understøtte samarbejde mellem de forskellige 
foreninger på tværs og derigennem sikre et 
bredere udbud af fritidstilbud, at opbygge en 
fælles økonomisk platform, der kan understøtte 
afprøvning af nye aktiviteter, bedre og mere eks-
perimenterende rammer og muligheder for både 
de organiserede og ikke organiserede, samt 
opbygning af nye, alternative og mere eksperi-
menterende events.

• Der iværksættes i hver af byerne en proces, hvor 
man skal arbejde med at skabe forståelse for et 
tættere og mere koordinerende samarbejde mel-
lem foreningsaktørerne, både de frivillige sociale, 
folkeoplysende og kulturelle foreninger.

• Kortlægning af alle foreninger, aktiviteter og 
aktivitetssteder, kommunale tilskud, bestyrelses-
medlemmer og bestyrelsessammenfald, samar-
bejder, særaftaler og udviklingsplaner.

• Lokalt og på tværs af de 3 byer påbegyndes ar-
bejdet med mere forpligtende samarbejder. Det 
kan være i form af aktivitetskoordinering, aktivi-
tetssamarbejde, bestyrelsessamarbejde, fælles 
kasserer løsninger samt foreningsfusioner.

• Opbygning og udbygning af en lokal fælles 
hovedorganisation, der evt. med delvis lønnede 

personale professionelt bistår de frivillige aktører 
med at fastholde, udbygge og udvikle fritidstil-
bud. Kan indgå i og tilbyde partnerskaber med 
såvel offentlige og private institutioner på det 
sundhedsfremmende område.

4.5 KOMMUNIKATION 
OG NETVÆRK    
Kommunikation – både internt og eksternt – har 
betydning for, at både borgere, besøgende og 
erhvervsliv finder området attraktivt. 

Handlinger
• Nedsættelse af arbejdsgruppe, hvori bl.a. tilflytte-

re og ejendomsmæglere skal indgå med fokus 
på at lave fælles markedsføringsmateriale til 
brug for bosætning, markedsføring af bygge- og 

erhvervsgrunde, samt velkomst til nye borgere. 
Der skal udformes fælles velkomstbrev og vel-
komstfolder og velkomstpakke.

• Indgåelse af samarbejde om fælles markedsfø-
ringsfremstød på Egeskov marked, Heartland og 
boligmesser. 

• Der iværksættes i hver af byerne en proces, hvor 
man skal arbejde med at skabe forståelse for et 
tættere og mere koordinerende samarbejde mel-
lem foreningsaktørerne, institutioner og erhverv 
på kommunikationsområdet. 

• Arbejde med at udbygge facebooksiden ”Landet 
på Midtfyn”.

• At producere fællesfortællinger til egnsmagasinet 
”Vores egn – Ringeegnen”.

• At udbygge samarbejdet omkring kommunikation 
via eksempelvis fælles kontingent, for at kunne 
tilkøbe kommunikationsmedarbejder.
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ORGANISERING
6.

OG FORANKRING  

Samarbejdet i Landet på Midtfyn forankres 
i en styregruppe, som består af mindst 2 
repræsentanter fra hvert område, hvoraf 
lokalrådsformanden er den ene. Det dagli-
ge arbejde organiseres af et forretningsud-
valg, som består af de 3 lokalrådsformænd. 
Styregruppen mødes én gang i kvartalet. 
Der nedsættes en række ad hoc grupper, 
som har til opgave at realisere handlinger-
ne i ovenstående indsatsområder. 

Med udgangspunkt i denne Visions- og strategiplan 
tror vi på, at vi sammen kan skabe Landet på Midt-
fyn, hvor alle involverer sig og tager ansvar, for i 
fællesskab når vi vores fælles mål. 

Styregruppen for Landet på Midtfyn

Jette Paaske
Anders Thorup
Frank Andersen
Mette Hindhede

Gunnar Landtved
Bjarne Dyrehauge
Dan Rohmann Jeppesen
Anders P. Andersen

Landdistriktskoordinator 
Jens Peter Jakobsen, 
Faaborg-Midtfyn Kommune.
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