
Fra Ryslinge udsprang de stærke nationale folkelige fællesskaber, hvilket 
skabte fundamentet for egnens stærke rødder og viljen til nye skud i byens 
videre liv og vækst. 
At bo i Ryslinge er at være med til at skabe det fælles liv. Samspillet mellem 
naturen, kulturen og engagementet skal være afsættet til den attraktive og 
bæredygtige udvikling, som kan samle både nye og etablerede borgere i 
Ryslinge på tværs af generationer.

FÆLLESSKABET DE STÆRKE  
FOLKELIGE RØDDER KOMMUNIKATION ERHVERVSNETVÆRK GRØN OMSTILLING

Skiltning ved historiske steder 
med QR kode

Ideer og indsamling af  
historier via bl.a.  

lokalhistorisk forening og  
Facebook

Kategorisering af CVR numre

Afsøge mulighed for sti fra 
Kolds hus til Ryslinge Høj- og 

Efterskole

Projektbeskrive samt  
fundraise audiowalk

Udvikling af kort over oplevelser 
i byen

Lancering på Facebook efter  
lokale historier via  
’Det sker i Ryslinge’

Hjemmeside for erhverv 
udarbejdes

Primo oktober rammeafklaring 
for antal møder m.m.

Ide til 1. temamøde om  
Faber-fondens hjælp til 

iværksættere (Løvens hule)

Lav oversigt og tag kontakt 
til byens fællesskaber

Idékatalog som inspiration til  
fælles aktiviteter

10 fællesskaber holder  
5 fællesmøder i efterår 2022 

Evaluering af fællesmøder  
og etablering af konceptet fra 

januar 2023

Støtte skabelsen af vilde bede i 
minimum 4 private haver

Dialog med kommunen om 
vilde fællesarealer

Involvere skolerne i kortlægningen 
af biodiversiteten

Afsøge muligheden for en  
digital grejbank

Skabe større kendskab og  
samhørighed mellem  
fællesskaberne og dermed udvikle 
et signaturevent med hele byen

Levendegøre fortællingen 
om Ryslinges rolle i den  
folkelige vækkelse og skabe 
nye skud på fortællingen

Skabe fælles kommunikation 
om historier og oplevelser og 
koordinere aktiviteter på  
Facebook og logo om Vision 
2030

Styrke og centrere erhvervsud-
viklingen om Ryslinge erhverv-
spark og gøre erhvervslivet 
kendt på ’Det sker i Ryslinge’ på 
Facebook

Ryslinge som FMK’s  
Klimalandsby nr 1  
Bruge andelstanken ved 
bæredygtige tiltag

Fortællercafe på Cafe Fabers 
efterår 2022
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Støtte oprettelsen af ny  
biodiversitetspark

RYSLINGE: DET FOLKELIGE DANMARKS VUGGE
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