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Vi i Landsbyklyngen Liv i Ådalen vil med denne strategi- 
og handleplan tydeliggøre vores vision og strategi for 
arbejdet med Liv i Ådalen. Målet er at få styrket den 
fælles identitet i Ådalen og derigennem understøtte 
de mange ideer, projekter og små fælleskaber i det 
store fællesskab, som Ådalen udgør.
 
Formålet med strategien er at skabe en fælles ret-
ning og fælles planer for arbejdet med udviklingen 
af Liv i Ådalen. Planen skal være et godt udgangs-
punkt for handling, og den skal kunne bruges af 
alle, der vil vide mere om Liv i Ådalen. Strategi- og 
handleplanen findes både som trykt hæfte og i 
digital form på hjemmesiden. 

Planen står på skuldrene af de erfaringer, vi har 
gjort os i arbejdet med Liv i Ådalen indtil nu gennem 
deltagelsen i Kampagnen Landsbyklynger, og den 
viden vi har fået i samarbejdet og dialogen med 
lokale borgere, foreninger, landsbyer, erhvervsliv, 
uformelt organiserede grupper osv. Vi har taget 
udgangspunkt i det, de brænder for og finder mest 
mening i arbejdet med.

Styregruppen følger op på strategiplanen en gang 
årligt. Første gang i april 2020. 

1. 
INDLEDNING 

DEFINITION AF EN LANDSBYKLYNGE

En landsbyklynge er et antal landsbyer i 
relativ nærhed til hinanden, som sam-
arbejder om fælles strategiske mål. Det 
sker i en netværksstruktur, hvor lands-
byerne benytter hinandens styrker til 
at udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. 

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

Kilde: www.landsbyklynger.dk
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Klyngen udgøres af Ådalsområdet, som er placeret i den vestlige del af Syddjurs Kommune. Klyngen består af de 
otte sogne: Hvilsager, Lime, Halling, Skader, Skørring, Mygind, Søby og Krogsbæk. De seks sidstnævnte sogne 
er samlet under betegnelsen Ådalskirkerne. I alt indgår 16 landsbyer i klyngen (Halling, Skader, Fårup, Søby, 
Skørring, Andi, Karlby, Lime, Lemmer, Mygind, Hvilsager, Termestrup, Bendstrup, Bøjen, Hejlskov og Kastrup). 
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1.1. LANDSBYKLYNGEN LIV I ÅDALEN
Landsbyklyngen Liv i Ådalen udgør den vestlige del af 
Syddjurs Kommune og er afgrænset af Ådalsskolens 
skoledistrikt. Ådalen er historisk et gammelt land-
brugsområde, hvor landsbyerne er opstået omkring 
gårdene. Her er mange små og lidt større landsbyer 
på et forholdsvis stort geografisk område dækkende 
over otte sogne. Landsbyerne har gennem generatio-
ner haft hvert deres liv, traditioner og særkender. 

I Ådalen er vi mange forskellige mennesker i alle 
aldre og med forskellige interesser. Borgerne i 
Ådalen har gennem tiden sat mange aktiviteter i 
verden. Nogle meget traditions- og stedbundne, 
andre mere tværgående og karakteriseret ved en 
lyst til at skabe noget for hele Ådalen. Typisk har vi, 
der bor i Ådalen, valgt det enkle og overskuelige liv 
tæt på naturen og med mulighed for at engagere 
sig i det lokale samfund og fællesskab. 

Vores område er ganske tæt på større byer som 
Århus, Randers og Hadsten samt motorvej E45 og 
selvfølgelig resten af Djursland, hvilket giver gode 
muligheder for arbejde i nær afstand.

Vi har rigtig meget at være stolte af og glade for i 
Ådalen. Først og fremmest har vi vores dejlig natur 
med skov, eng- og vådområder og ikke mindst åen, 
som skaber sammenhæng i området, da den gen-
nemløber og bringer liv til hele området. 

Derudover har vi Ådalsskolen, en mindre og 
velfungerende skole, hvor bl.a. drama og teater er 
noget helt særligt. Tæt på skolen ligger Børnehuset 

og junior-ungdomsklubben, som bruges flittigt af 
børnefamilier og unge. Vi har i området flere fælles 
mødesteder som f.eks. Ådalshallen, idrætsforenin-
gen IFÅ, den lokale Brugs i Lime, Halling Folkepark, 
Skaterbanen i Søby, Den nedlagte grusgrav i Lime 
og forsamlingshusene spredt over hele klyngen. Vi 
har også en lang række gode arrangementer og 
traditioner som f.eks. børnedyrskue, IFÅ´s som-
merfest, Børnedisko, fastelavn og fællesspisning i 
forsamlingshusene. Der er således mange forskel-
lige kvaliteter i Ådalen. Kvaliteter, der er værd at 
fastholde, sikre og udvikle. 

Ligeledes er der udfordringer, vi som klynge må 
tage hånd om i fællesskab. Befolkningstallet har 
været faldende det sidste årti. Målet er derfor at 
fastholde og gerne øge befolkningstallet i Ådalen. 
Vi kan alle være med til at løfte området på forskel-
lig vis – jo flere vi deltager, jo mere kan vi løfte, jo 
sjovere bliver det, og jo bedre lærer vi hinanden at 
kende.
 
Noget af det, der karakteriserer Livet i Ådalen er, at 
vi har mange gode små og nære fællesskaber, men 
at vi samtidigt er udfordrede på det store fællesskab 
på tværs af landsbyer. Der er begrænset tradition 
for samarbejde landsbyerne imellem, og der er er 
en stor geografisk afstand mellem klyngens yder-
punkter. Men der er brug for, at vi styrker områdets 
store fællesskab og den samlede identitet, så vi 
kan få kendskab til og knytte venskab til hinanden. 
Sammen er vi stærkere, og sammen kan vi mere! 
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Vores vision er at styrke fællesskabet og ram-
merne for et godt liv på tværs af Ådalen. Med 
Landsbyklyngen Liv i Ådalen får landsbyer og 
borgere en sammenhængende geografi og 
en fælles identitet. 

Ådalen vil ikke blot være en klynge af lands-
byer, men rent faktisk være en Landsbyklyn-
ge, hvor vi borgere samarbejder, gør brug af 
hinandens styrker og støtter op omkring både 
det “lille fællesskab” inden for den enkelte 
landsby og det “store fællesskab” i Ådalen 
som helhed. Dermed er der flere at dele livet 
med på tværs af aldre og landsbyer, og der er 
flere til at skabe liv i Ådalen.

2. 
VISIONEN FOR  
LIV I ÅDALEN 
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Med udgangspunkt i ovenstående vision vil 
vi arbejde med forskellige indsatsområder. 
Strategi- og handleplanen er dynamisk, og 
derfor vil indsatserne skifte løbende, såle-
des at de spiller bedst muligt sammen med 

de folk, der gør en indsats, og de mulighe-
der og udfordringer, der opstår undervejs. 
Vi har i denne plan særligt fokus på første 
års indsatser, som her bliver præsenteret. 

3.1. VI VIL MØDES I ÅDALSFÆLLESSKABET PÅ 
TVÆRS AF LANDSBYER, INTERESSER OG ALDRE 
Vi arbejder ud fra ambitionen om, at vi i Landsby- 
klyngen Liv i Ådalen samarbejder, gør brug af 
hinandens styrker og støtter op omkring både det 
“lille fællesskab” inden for den enkelte landsby og 
det “store fællesskab” i Ådalen som helhed. Vi skal 
fortsat arbejde sammen om de gode fortællinger om 
Ådalen, og vi skal blive bedre til at invitere hinanden 
ind i vores mindre fællesskaber rundt om i lands-
byerne, så alle i Ådalen – fra Kastrup til Halling og 
Lime til Karlby – får øje på hinanden. Vi ønsker, at 
alle skal være stolte af og føle sig hjemme i Ådalen, 
og at endnu flere finder glæde ved at deltage aktivt i 
udviklingen af området på tværs af landsbyerne. Til 
at understøtte dette arbejder vi pt. på fire nye tiltag.

ET FÆLLES MULTIHUS  
– DET KONKRETE PROJEKT:  
FRA VUGGE TIL KRUKKE
Vi vil samle folk på tværs af landsbyerne og styrke 
den lokale Ådals-identitet. Vi mangler et fælles 
samlingssted – et sted, som binder Ådalens bor-
gere sammen på tværs af landsbyer, interesser og 
aldre. Det skal være et centralt placeret samlingssted 
med flere funktioner og mange forskellige brugergrup-
per. Mødestedet skal samtidig understøtte aktivite-
ter og liv i skolen, teaterforeningen, hallen, idræts-
foreningen, junior- og ungdomsklubben, dagplejen, 
spejdere, erhvervslivet m.fl. 

3. 
KONKRETE INDSATSER  
OG HANDLINGER
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Området omkring Ådalsskolen og hallen er det geo-
grafiske midtpunkt i Ådalen og det sted, hvor flest af 
Ådalens borgere mødes på tværs af landsbyerne. Her 
mødes børn, forældre og sportsinteresserede. Derfor 
er tanken at placere et fælles mødested tæt her på.

BLÅDALEN – BLUESFEST
Vi vil samle både børn og voksne til en fælles event, 
som synliggør og understreger Ådalen udadtil og 
samtidig samler ”livet i Ådalen”. Ådalen bliver til 
”BlÅdalens” Bluesfest. Der er længe blevet arbejdet 
ihærdigt med arrangementet, som blev afviklet den 
31. august 2019. Arbejdsgruppen forventer, at Blå- 
dalens Bluesfest bliver en tilbagevendende begiven-
hed måske med base i Lime Grusgrav. I år afholdes 
arrangementet ved skolen i Skørring.

PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE
Vi vil meget gerne lave et projekt på tværs af 
landsbyerne, hvor alle landsbyer både hver især og 
sammen bidrager til at skabe liv og sammenhæng 
på tværs af Ådalen. Det kan f.eks. være et socialt, 
kulturelt eller sportsligt arrangement i et samarbej-
de mellem forsamlingshuse/borgerforeningerne og 
andre fra landsbyerne med lyst og gode ideer. 

FÆLLES LOGO FOR LANDSBY- 
KLYNGEN LIV I ÅDALEN 
Et vigtigt skridt i at samle Landsbyklyngen Liv i 
Ådalen og synliggøre os som enhed er, at vi har 
fået et logo. Logoet giver vores område et genken-
deligt mærke, som symboliserer området. Logoet 
indrammer, hvad Ådalen står for. Ikke så meget 
den geografiske omkreds, men nærmere indholdet 
i samarbejdet. Ådalen er et område, som rummer 
små unikke samfund, familier, hjem, personligheder, 
aktiviteter og sociale relationer. 

De tre huse på hver sin bakketop symboliserer de 
mange små byer med hver deres egenskaber. Bak-
kernes buer viser de enkelte byers indhold og lag 
af egenskaber. Antallet er tre, da det skal vise en 
mængde af byer og ikke nogle konkrete landsbyer. 
Ydercirklen indrammer hele Ådalen og viser, at vi er 
et område, som står sammen.

Landsbyklyngen
Liv i Ådalen
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3.2. VI VIL SYNLIGGØRE LIVET I ÅDALEN  
OG TILTRÆKKE NYE BORGERE 
Det skal være synligt, hvor fantastisk det er at bo 
i Landsbyklyngen Liv i Ådalen, og hvilke muligheder 
der eksisterer, Både for de, der bor her, og for 
dem, som ønsker at flytte hertil. Vi håber, vi med 
en stærk og god kommunikation kan gøre klyngen 
inkluderende og et sted for alle, der vil fællesskabet. 

En god kommunikation er altafgørende for, at lands-
byklyngen føles som en helhed og ikke individuelle 
små landsbyer. En god og klar kommunikation 
omkring arrangementer, nye tiltag og oplysning 
vedrørende området kan skabe en større opbakning 
og fællesskabsfølelse. Det bliver også tydeligt, hvor 
man kan finde den information, man søger på tværs 
af aldre og landsbyer, og hvor man kan få indblik i 
hverdagslivet i Ådalen. Vi vil styrke kendskabet til 
hinanden, og vi vil styrke kendskabet til de fælles-
skaber og aktiviteter, nye og gamle borgere er og 
kan blive en del af. Det arbejder vi på via forskellige 
medier.

HJEMMESIDE 
WWW.AADALEN.INFO
Planen er at få skabt en overskuelig og brugervenlig 
hjemmeside, der er nem at gå til, og som henvender 
sig til både unge og ældre. Den bliver et ansigt udad-
til og et værktøj indadtil til områdets borgere. Det bli-
ver kort sagt Ådalens digitale visitkort. Hjemmesiden 
fungerer som en fælles portal/platform, som alle bor-
gere, foreninger, styregruppe og arbejdsgrupper kan 
kommunikere ud fra. Hjemmesiden rummer også en 
fælles kalender, hvor alle kan oprette begivenheder 

nemt og hurtigt. Derudover er der mulighed for at 
lægge nyheder og events op på siden. 
Hjemmesiden er etableret, men vi arbejder forsat 
på at gøre den indbydende og overskuelig. For at få 
en professionel hjemmeside har vi fundet et grafisk 
firma, som vil stå for det visuelle udtryk. Kommu-
nikationsgruppen vil formulere indholdet til siden 
således, at den relevante viden kommer på siden, 
uden den bliver overfyldt af tekst. Den svære del 
i denne strategi vil være at vænne folk til at bruge 
hjemmesiden, når den først er oppe at køre. Det vil 
ske over tid og være en tilvænning for alle aldre. 

FACEBOOK 
LANDSBYKLYNGEN LIV I ÅDALEN
Liv i Ådalens facebookside er en fælles side, hvor 
arrangementer og nyheder fremgår. Facebook 
og hjemmesiden spiller sammen således, at man 
behøver kun at poste opslaget på den ene af sider-
ne. På facebooksiden reklameres der for alt, som 
vedrører folk i landsbyklyngen.
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INSTAGRAM  
#LIVIAADALEN 
På Instagram kan livet i Ådalen synliggøres via 
hasttagget #liviaadalen.

ÅDALSFILM
For at synliggøre Ådalen endnu mere vil vi producere 
en film, der skal fokusere på Ådalens styrker, særken-
der og potentialer. Vi skal fortælle de gode historier 
om Ådalen, og vi skal vise, at vi er natur, kultur, ud-
dannelse, erhverv, udvikling, tradition og fornyelse og 
meget mere. Folk skal tænke – ”der vil vi bo”!

SAMARBEJDE MED LOKALE  
EJENDOMSMÆGLERE
Der er etableret dialog med de lokale ejendoms-
mæglere, som er gået positivt ind i samarbejdet. 
Indtil nu har det udmøntet sig i en del af www.
aadalen.info til nye borgere. Her er det tanken, at 
de hurtigt og enkelt kan finde relevant information 
om dagtilbud, skole, foreningsliv mv. 

Der er lagt stor energi i samarbejdet med ejen-
domsmæglerne, men vi skal fortsat have fokus på, 
hvordan vi kan synliggøre Ådalen som et attraktivt 
bosætningsområde, og hvordan vi bliver mere synli-
ge for hinanden på kryds og tværs af Ådalen. 

POSTNUMMER
For at kommunikere helheden på trods af mange 
små landsbyer vil et fælles postnummer være til 
gavn for landsbyklyngen. Man vil kunne føle en  
fælles tilknytning til området, og udefrakommende 
vil blive oplyst om, at de nu befinder sig i Ådalen, 
som et særskilt område fra Mørke og Hornslet. 
For at dette kan undersøges og udleves, skal der 
nedsættes en arbejdsgruppe.

I borgerundersøgelsen fremgår det, at natur- 
kvaliteterne er den vigtigste grund til, at de 
adspurgte i undersøgelsen bor i området.  

41 % svarede her, at naturen er den vigtigste 
årsag. Dernæst kommer boligpriser 38 % og  
kvaliteten ved at bo i et mindre lokalområde 34 %.
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3.3. VI VIL BENYTTE OG BESKYTTE  
VORES NATUR 
Vi er stolte af vores Ådal, den store å, der løber fra 
Mørke Mose/Hvidmosen til Alling å med forgrenin-
ger, enge og fantastiske vådområder. Naturen og 
tilgængeligheden betyder rigtig meget for mange af 
os, der bor i området. Derfor er det vigtigt for os at 
passe godt på den natur, vi har, og det er vigtigt at 
skabe gode muligheder, for at alle borgere har god 
adgang til oplevelser, leg og bevægelse i naturen.

STIER I ÅDALEN
En af de aktuelle arbejdsgrupper, der har taget sit 
udgangspunkt i resultaterne fra kortlægningen samt 
borgermødet i efteråret 2018, er “Stier i Ådalen”. 

Gruppen har konkret arbejdet med en sti ved 
Skørring, hvor tre private lodsejere har stillet jord 
til rådighed samt klipper og vedligeholder stien, så 
den er tilgængelig for dem, som har lyst til at benyt-
te den. Stien udgør en rundtur på ca. tre km, hvor 
man både går i skov, langs å og indimellem har kig 
til de åbne vidder.

Gruppen har som overordnet målsætning at sikre 
en rekreativ og sikker fremkommelighed til fods 
såvel som på cykel i Ådalen. Dette kræver nogle 
ændringer og tilføjelser til de eksisterende veje og 
stisystemer, så vi i Ådalen bliver forbundet med hin-
anden via cykelstier, vandre- og gangstier, ridespor, 
mountainbikespor m.m.
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DET BOBLER MED FLERE IDEER

NYE SKOVE  
OG BEDRE  

DRIKKEVAND 

BOFÆLLESSKAB 
FOR SENIORER 

ELLER FORSKELLIGE 
ALDERSGRUPPER

BOGBUS OG  
KULTUREVENTS

FÆLLES  
VANDRETURE

VILDE BLOMSTER  
OG INSEKTER

STIER MELLEM  
ALLE LANDSBYER 

GODE OG TRYGGE 
TRANSPORT- 
MULIGHEDER  
TIL SKOLEN
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3.4. DET SKAL VÆRE RART OG MENINGSFYLDT 
AT VÆRE FRIVILLIG I LANDSBYKLYNGEN
Uden frivillige kan landsbyklyngen og det lokale 
foreningsliv ikke styrkes og udvikles.

Det, der motiverer os mennesker til at være frivillige, 
er i udgangspunktet ikke økonomi – så var vi jo ikke 
frivillige. Der er derimod mange andre forskellige 
faktorer, der får os til at være frivillige. Det kan f.eks. 
være muligheden for at være med til at gøre en for-
skel, det at være en del af et fællesskab, muligheden 
for at få indflydelse eller mulighed for at styrke sit 
netværk og sin personlige/faglige profil mv. 

Det er meget forskelligt, hvad der motiverer og 
fastholder os i vores frivillige arbejde. Ligeledes er 
der også mange forskellige faktorer, som har ind-
flydelse på, om vi trives med det frivillige arbejde. 
Nogen har f.eks. brug for handling – der skal ske 
noget. Andre har brug for god tid til at tale om, hvad 
vi skal gøre og ikke mindst hvorfor. Nogle tredje har 
derimod brug for, at der er tid til og fokus på hygge 
og socialt samvær. For andre igen er det vigtigt 
med tydelige planer for arbejdet, og at tid og aftaler 

overholdes nøje. Nogle trives fint med mere drifts-
orienterede opgaver, hvilket andre har svært ved at 
håndtere. De trives til gengæld ofte med mere ad 
hoc orienterede, interessebårne og tidsbegrænsede 
opgaver. 

Ovenstående forskellighed kræver, at vi har forstå-
else for hinanden og udvikler en organisation, der 
rummer mulighed for at arbejde og være med på 
forskellige måder – både på et overordnet plan og i 
de forskellige arbejds- og projektgrupper. 

Vi anbefaler, at der i arbejds- og projektgrupper, 
samt på tværs af vores organisation bruges tid på 
at forventningsafstemme. En forventningsafstem-
ning kan f.eks. indeholde spørgsmål som: Hvem 
er gode til hvad? Hvem har lyst til hvad i gruppen? 
Hvem gør hvad? Hvem har hvilke roller, ansvar og 
beføjelser? Hvad skal til for at vi hver især trives i 
gruppen? Hvordan skal vi arbejde, kommunikere og 
holde møder sammen?
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AFHOLDE JÆVNLIGE  
FÆLLES ARBEJDSMØDER
Alle borgere, foreninger, projektgrupper mv. kan 
komme og arbejde og dele viden, netværk, udfor-
dringer mv. på fælles arbejdsmøder. Styregruppen 
og kommunen vil her være repræsenteret og bidra-
ger gerne med viden og sparring.

SYNLIGHED OG NETVÆRK
Vi skaber synlighed om, hvad der foregår, og hvordan 
folk kan være med. Det gør vi via hjemmesiden, 
Facebook, borgermøder, dialogmøder, fælles  
arbejdsmøder m.m. 

Vi styrker relationerne og netværket i klyngen via 
personlig kontakt, opsøgende arbejde, hjemmesi-
de, Facebook, borgermøder, dialogmøder, fælles 
arbejdsmøder m.m.

FORDYBE OS OG  
TEMAET FRIVILLIGHED 
Vi vil i styregruppen fordybe os i ”frivilligheden”: 
Hvad vi det sige at være frivillig i landsbyklyngen? 
Hvad er det, vi beder vi folk om, når de går ind i 
noget? Hvordan vil vi udvikle på frivilligheden? 
Hvordan kan vi støtte initiativer? Hvordan skaber vi 
en anerkendende og fælleskabsorienteret frivil-
ligkultur? Og hvordan skaber vi de bedste match 
mellem opgaver og frivillige?

Når vi er i mål med ovenstående, har vi planer om 
at arbejde videre med at:
• Tilbyde kompetenceudvikling.
• Lave en plan for, hvordan vi vil styrke lokalt  

engagement, involvering og gøre det fedt  
at være frivillig.

• Udbrede budskabet om, at frivillighed er  
nødvendigt for at få et stærkt og velfungerende 
lokalsamfund.
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Styregruppen for Liv i Ådalen er projektorienteret og 
arbejder tæt sammen med Distriktsrådet. Gruppen 
har valgt at organisere sig sådan for at bevare 
Distriktsrådet, som fungerer godt, og for at give 
bedre plads til den interesseprægede og fleksible 
arbejdsform. 

Den tid vi har arbejdet i Landsbyklyngeprojektet, og den 
erfaring, vi har fra tidligere i Distriktsrådet, bekræfter os 
i, at vi også fremadrettet bør arbejde projektbaseret i 
Landsbyklyngen Liv i Ådalen. Det er muligt, at Distrikts-
rådet og styregruppen fusionerer på et tidspunkt, hvis 
det på sigt viser sig at være en smartere løsning.

DISTRIKTSRÅDET 
Distriktsrådet er demokratisk valgt og varetager 
borgernes interesser overfor Syddjurs Kommune. 
Distriktsrådet er politisk bindeled til Syddjurs Kom-
mune og høringsberettiget i forbindelse med f.eks. 
budget og udarbejdelse af lokalplaner mv.

STYREGRUPPEN FOR  
LIV I ÅDALEN
Styregruppen har som hovedopgave at arbejde for 
det gode liv i Ådalen. Styregruppen arbejder med 
udgangspunkt i den overordnede strategi og vision 
samt de forskellige indsatsområder og bidrager til 
at sikre fremdrift og overblik over konkrete tiltag. 
Styregruppen er bindeled til de lokale aktører og 
arbejder for at samle og styrke netværkene i hele 
Ådalen.

KOMMUNIKATIONSGRUPPEN
Kommunikationsgruppen sørger for at vedligeholde 
og udvikle Landsbyklyngens facebookside og hjem-
meside. Gruppen arbejder for at gøre det så nemt 
som muligt for frivillige at vidensdele, synliggøre og 
koordinere aktiviteter. 

PROJEKTGRUPPER
Projektgrupperne er selv ansvarlige for at lede og 
koordinere deres projekt. Vi opfordrer kraftigt til, at 
alle projektgrupper vælger en tovholder, der holder 
snor i gruppens arbejde, og en kommunikatør, 
som løbende deler viden om gruppens arbejde på 
facebooksiden, hjemmesiden og til fælles arbejds-
møder. Også inden arbejdsmøder er det vigtigt at 
synliggøre gruppens arbejde og fortælle, hvorvidt 
gruppen kommer til mødet og evt. efterspørger, 
hvad de kan have brug for hjælp til.

4. 
ORGANISATION OG  
STRUKTUR
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ARBEJDSMØDER
En af de indsatser, vi har igangsat og afprøvet, 
er det vi kalder “arbejdsmøde for projektgrupper”. 
Ideen bag arbejdsmøderne er at give projektgrup-
perne – og meget gerne også de mere etablerede 
foreningsbestyrelser, forsamlingshusbestyrelser mv. 
– en større kontekst for deres møder samt mulighed 
for at informere, kommunikere, sparre, koordinere 
og ikke mindst inspirere hinanden.
Arbejdsmøderne er i projektperioden blevet afholdt 
cirka en gang om måneden. De er åbne for alle in-
teresserede, men i opstarten har styregruppen holdt 
særligt fokus på projektgrupperne. På sigt tilpasser 
vi frekvensen, så den matcher behovet.

IDÉEN OM  
LANDSBYAMBASSADØRER
Ideen med landsbyambassadører er, at hver lands-
by har en eller flere landsbyambassadører, som kan 
være bindeled til styregruppen. Både i forhold til at 
bidrage med viden ind i styregruppen, men også for 
at styregruppen kan kommunikere ud i hele Ådalen 
via landsbyambassadørerne.

DISTRIKTSRÅDET ÅDALEN

STYREGRUPPEN
LIV I ÅDALEN

SYDDJURS KOMMUNE

KOMMUNIKATION FUNDRAISING

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT
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I vores fælles arbejde for livet i Ådalen har vi brug 
for økonomisk støtte til flere at vores udviklingstil-
tag/projekter. Syddjurs Kommune giver en økono-
misk opbakning de kommende år gennem f.eks. 
bosætningspuljen, men der er også mange fonde 
og puljer, der støtter de formål, vi arbejder for i 
landsbyklyngen. 

Der skal derfor arbejdes struktureret og prioriteret 
med fundraising. I den forbindelse er det vigtigt, at 
koordinere de ansøgninger, der udarbejdes på et 

overordnet plan. Koordineringen af fondssøgninger 
skal foregå i styregruppen eller Fundraisingstøtte-
gruppen, som er yderligere beskrevet nedenfor . 
Oftest skal der være en formel organisation bag 
ansøgningen, da der kræves vedtægter og bank-
konto. Det betyder, at der i visse tilfælde skal opret-
tes en forening. Der kan i visse tilfælde søges via 
distriktsrådet, men det kræver, at der oprettes en 
underkonto i projektets navn under distriktsrådets 
bankkonto. Det aftales i konkrete tilfælde nærmere 
med distriktsrådets formand og kasserer.

5. 
FUNDRAISING OG 
ØKONOMI

5.1. FUNDRAISINGSTØTTEGRUPPEN 
Vi har nedsat en fundraisergruppe, som bl.a. kan 
være behjælpelig med: 

• at give sparring og kvalificere ansøgninger
• at læse afsluttende korrektur på ansøgninger
• i et vist omfang at komme med forslag til hvilke 

fonde/puljer, der kan søges til i et givent projekt.

Fundraisingstøttegruppen tager ikke ansvaret for 
udarbejdelsen af de enkelte ansøgninger. Det påhviler 
den enkelte projektgruppe selv.

Projektgrupperne kan få støtte til ansøgninger til fonds-
ansøgninger via styregruppen og Distriktsrådet, som 
har adgang til Puljeguiden og evt. Syddjurs Kommune.
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Vi arbejder tæt sammen med Syddjurs Kommune 
om livet i Ådalen. Både på det praktiske og stra-
tegiske plan. Til de fleste styregruppemøder er 
der en repræsentant fra forvaltningen i Syddjurs 
Kommune med. Repræsentanten sørger for, at der 
er sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i 
gang i landsbyklyngen og de kommunale planer på 
området.

Politisk er der stor opmærksomhed på værdien af 
landsbyklyngerne i Syddjurs Kommune. Der bliver 
lyttet til landsbyklyngerne, og landsbyklyngerne 
bliver prioritet politisk og økonomisk. 

Syddjurs Kommune beskriver bl.a. i deres civilsam-
fundsstrategi og i deres planstrategi, at de ønsker 
at skabe rammerne for en øget fælles indsats, der 
engagerer borgere, foreninger, organisationer og 
virksomheder i det, de kalder for fremtidens vel-
færdsalliance.

Vi ønsker at bevare og udvikle dialogen og samar-
bejdet med den politiske organisation og den kom-
munale administration. Vi er i løbende i dialog med 
de lokale politikere, og vi har løbende en dialog og 
samarbejde med særligt kommunens landdistrikts-
konsulent. 

6. 
KOMMUNALT SAMARBEJDE  
– SAMSKABELSE
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Landsbyklyngen ”Liv i Ådalen” bliver det, 
vi gør den til. Det, der kommer op at stå,  
er det, vi rykker på. 

På Liv i Ådalens vegne vil vi gerne sige tak til alle 
jer frivillige, som har bidraget til, at vi er kommet 
hertil, hvor vi er i dag. Det er fantastisk at opleve så 
stor interesse for et så diffust emne som opbygning 
af en landsbyklynge. Det bliver spændende, hvad 
der sker i fremtiden – det er op til os selv. Jo flere 
der tager ansvar, jo længere kan vi nå. Vi glæder 
os til det fortsatte samarbejde og til at møde endnu 
flere interesserede borgere, der vil være med til at 
udvikle idéer og føre dem ud i livet til fælles gavn 
for livet i Ådalen.

Opdaterede kontaktoplysninger findes på hjemme-
siden www.aadalen.info. 

7. 
AFRUNDING  
OG KONTAKT 
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Landsbyklyngen
Liv i Ådalen


