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Funder Kirkeby – så 
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Samlingssted i 
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Andre EU midler
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Arena Midt Kjellerup 

Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. *

Gråmoses 

samlingssted



Udvikling af lokalsamfund, foreninger m.m. 

i Silkeborg Kommune – et LAG Silkeborg 

projekt

LAG Silkeborg 

www.lag-silkeborg.infoland.dk



SILKEBORG KOMMUNE

Udvikling og dynamik i lokalsamfundet



LANDDISTRIKTERNES HUS

Landdistrikternes Hus er landdistrikternes historiefortællere og kulturbærere, parallelt med 

udviklingsarbejdet for landdistrikterne. Et samarbejde med Landdistrikternes Hus er således mere 

end en kontakt til en konsulentvirksomhed. Vores arbejde og indsats tager udgangspunkt i en stor 

landdistriktsviden og -erfaring og vigtigst af alt, så skaber vi en udvikling, der er forankret hos de 

enkelte borgere.

Ejerskabet bevares hos det enkelte lokalsamfund eller i den aktuelle kommune. 

Når vi kører hjem, fortsætter arbejdet.

Landdistrikternes Hus A/S har til huse i Vejen, central placeret midt i det jyske landdistrikt. 

Her er vores centrale faglighed placeret, samtidigt med at vores konsulenter bor og arbejder over 

hele Danmark. Det giver den gode lokale nærhed.

De væsentligste produkter er: InfoLand, Blomstrende Landsby, LAG-Service, Udviklingsplaner, 

Projektledelse og –udvikling samt fundraising.



ERFARINGER MED UDVIKLINGSPLANER

� Benarbejdet inden igangsættelse i lokalsamfundet er vigtig via den lokale styregruppe

� Der er forskel på hvordan de enkelte lokalsamfund er kommet i gang og ikke mindst 

hvor mange der har deltaget i borgermøderne de forskellige steder.

� De sidste borgermøder afholdt her i efteråret

� Skrivearbejdet og indhentning af nødvendige oplysninger i fuld gang

� Opfølgningsmøder i de forskellige områder

� Udviklingsplanen i Gjessø er færdig

� Kan ses på www.lag-silkeborg.infoland.dk samt www.gjessø.dk

� Mange spørger til – hvordan de kommer videre…

� Miniprojektlederkursus 

� 10. december 2012 ”Fra idé til projekt”

� 10. januar 2013 ”Fra projekt til handling”

Bliver afholdt i Medborgerhuset i Silkeborg 

Er for alle interesserede borger i Silkeborg Kommune



BÆREDYGTIGE LANDSBYER & LOKALSAMFUND

• Ejerskab til lokalsamfundets udvikling. 

– Borgere, politikere, embedsmænd.

• At lokalsamfundet har en stemme.

– Helhedstænkning.

– Fælles visioner, strategier og 

handleplanforslag.

• Gode kommunikationsveje.

– Internt og eksternt.

• I god dialog mellem land og by.

• Samarbejde på tværs

• Samarbejde med naboerne

• Venner ikke fjender



DET LOKALE SAMSPIL



UDVIKLINGSPLAN TIL HVAD ?

Planen skal bruges af 

kommunen – så de ved 

hvor I vil hen.

• Først og fremmest som 

ledestjerne ude i det enkelte 

lokalsamfund.

Jeres udviklingsplan skal bruges 

når I søger midler fra puljer og fonde.

Markedsføring og 

synliggørelse af jeres 

lokalsamfund




