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Ansøgning ”Klyngesamarbejde Rebild Øst” 

Rebild Kommune ansøger hermed om deltagelse i landsbyklyngeprojektet, jf. bilag 3. 

1.Præsentation, muligheder og udfordringer i landsbyklyngen. 

Præsentation: 

Landsbyklyngen består af et geografisk og landskabeligt sammenhængende område i den østlige 
del af Rebild Kommune, med Terndrup, Bælum og Blenstrup som de største byer samt de 
landsbyer med opland, der ligger omkring og imellem disse byer. 

 

Tovholdere for samarbejdspartnere i de landsbyer og byer, der foreløbig er med i klyngen: 

Samarbejdspartner Titel Kontaktperson 
   
Blenstrup Lokalrådet Michael Berg Christensen 
Bælum Lokalrådet Bente Søgaard 
Terndrup Lokalrådet Rikke Fynbo 
Askildrup Askildrup Bylaug Jørgen B. Nielsen 
Dollerup Dollerup Bylaug Mads Carlsen 
Gerding Gerding Bylaug William Bluhme 
Hellum Hellum Landsbyforening Jørgen Nielsen 
Horsens Horsens Bylaug Birgitte Mikkelsen 
Lyngby Lyngby Borgerforening Ole Nørgård 
Siem Forsamlingshuset Jacob Ellemann 
Skibsted Kulturforening ”Toften” Rica Jensen 
Solbjerg  Solbjerg Borgerforening Doris Sørensen 
St. Brøndum Tovholder Birgit Møller Sørensen 
   
Bakkehusene og Terndrup 
skoler, SFOér og dagtilbud 

Kontraktholder 
Tovholder 

Martin Finnerup 
Mads Carlsen 

Bakkehusene Skolebestyrelsesformand Pia Elbjerg 
Terndrup skole Skolebestyrelsesformand Bruno Veise Engelbrektsen 
Rebild Øst klynge  Ildsjæl/ idemager Gitte Holm 
Rebild Øst klynge (ansøgning) Tovholder/konsulent Pia Bonde 
   
Lokalråd, Rebild Kommune Konsulent, RK Niels Larsen 
Landsbyråd/forsamlingshuse Konsulent, RK Sara Tornøe 
Rebild Kommune Borgmester  Leon Sebbelin 
Kultur og Fritid Udvalgsformand Lene Aalestrup 
   
Landsbyklyngesekretariatet Chefkonsulent, DGI Carsten Blomberg-Hansen 

 

Kontaktoplysninger på tovholderne, se bilag 1. 
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Udfordringer 

Ideen til at lave et samarbejde mellem byerne i Rebild Øst går tilbage til 2012, hvor Pia Bonde som 
dengang var ansat i Rebild Kommune som landdistriktskonsulent gennemførte et toårigt kursus- og 
udviklingsforløb for ildsjæle og ansatte i hele kommunen, Projekt ”Energi til ildsjæle”. Under dette 
forløb fandt deltagere fra de forskellige dele af Rebild Øst sammen i en erkendelse af, at det var 
nødvendigt at ”gå sammen”, hvis der skulle sættes en gennemgribende og langsigtet udvikling i 
gang i den østlige del at Rebild Kommune. 

Området havde i mange år har været kendetegnet ved, at hver landsby arbejdede mere eller 
mindre isoleret med sin egen udvikling og ikke i særlig høj grad havde arbejdet sammen med 
nabolandsbyerne, som ofte blev betragtet som konkurrenter. Endvidere skønnede man, at området 
havde et kæmpe uudnyttet potentiale for at udvikle sig og blive mere attraktivt, da området ligger 
mellem 12 og 18 minutters kørsel fra Regionens største vækst- og bosætningsområde – nemlig 
Aalborg Øst. 

På den baggrund gik de deltagende ildsjæle fra Terndrup, Bælum og Blenstrup samt landsbyerne 

St. Brøndum, Hellum og Siem sammen og involverede borger- og landsbyforeningerne fra de seks 

lokalområder. Med opbakning fra Rebild Kommune lykkedes det i 2013 at få midler fra 

Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at sætte fokus på, hvad der 

skulle til for at fremme erhvervsudvikling, jobskabelse og levevilkår i Rebild Øst. Projekt 

”Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune”. (Bilag 4.) 

Resultatet blev en rapport, der beskriver alle de potentialer for vækst, der eksisterer i alle byerne, 
med forslag til, hvad der kan gøres for at realisere disse potentialer. Der er siden da ikke sket ret 
meget, da landdistriktskonsulenten stoppede. Den største udfordring vi har haft for at realisere de 
potentialer, der dengang blev identificeret, er nemlig, at det kræver et stort fokus og mange 
arbejdstimer at samle de mange tråde og koordinere de mange instanser, foreninger, borgere, 
virksomheder m.m., der tilsammen skal understøtte, at en landsbyklynge kan etableres og udvikle 
sig til et brugbart og bæredygtigt organ, der skaber udvikling i området. 

Andre udfordringer i Rebild Øst er: 

• At området ikke er tilstrækkelig synligt, netop fordi det består af en række mere eller mindre 
isolerede enheder/byer, der ikke: 

o markedsfører sig som en helhed – det gælder både internt i forhold til politikerne og 
administration og eksternt i forhold til at kunne tiltrække nye borgere og 
virksomheder m.m. Vi fremstår derfor meget diffust og ukoordineret. 

o Hvor foreninger og borgere samarbejder nævneværdigt på tværs. 
o udnytter hinandens styrker optimalt i forhold til haller, fritidstilbud m.m.  

• At vi ikke formår at udnytte områdets oplagte potentiale for at kunne tiltrække tilflyttere fra 
f.eks. Aalborg Øst. 

• At vi ikke har nogen fælles identitet som gør os unikke, stærke og attraktive. 

• Kollektive transportmuligheder på tværs mangler. 
• Vi er ofte hægtet af hovedbyerne Støvring og Skørping. 

• Kreditforeningerne mangler lyst til at give lån. 

• Ringe mobildækning og manglende fibernet. 
• Mangler fælles varmeforsyning. 

• Manglende respekt og fokus på landdistrikter, hvilket medfører fraflytning. 
• Erhvervsliv der ophører. 

• Vi er selv ”blinde” for nogle af de mange muligheder – bør starte med os selv – formidling – 
øjenåbner. 

• Vi er vokset op med- / opdraget til konkurrence mellem byerne. 
• Mange foreninger er presset på ledere, frivillige, medlemstal og økonomi. 
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Når vi ønsker at etablere en landsbyklynge i Rebild Øst er det for at stå stærkere sammen overfor 
nogle af disse udfordringer.  

Muligheder: 

Rebild Øst har både et landskabeligt og et geografisk fællesskab. Området bindes sammen af 

hovedvej 507, der løber mellem Hadsund og Aalborg og giver en fælles overordnet infrastruktur 

med let adgang til begge byer og i særdeleshed til det kommende 135.000 m2 store 

universitetshospital i Aalborg Øst.  

Formålet er at skabe en fælles identitet i området, så alle områdets borgere, foreninger, erhvervsliv 

og institutioner løftes i fællesskab. Det fordrer, at vi til en start får et grundlæggende kendskab til 

hinandens styrker og svagheder og i fællesskab får sat fokus på de muligheder og barrierer der 

eksisterer for, at området kan udvikle sig hen mod et fællesskab som også kan markere sig stærkt 

udadtil.  

Perspektivet er, at der inden for klyngen og inden for få kilometers afstand kan opnås bedre 

levevilkår med et højere serviceniveau ved at samle ressourcerne gennem en fælles planlægning 

og ved at udnytte hinandens kvaliteter, faciliteter og ressourcer. Der skal arbejdes med at skabe en 

fælles identitet for området, dog således, at hvert delområde bevarer sit særlige DNA.  

Ved at pulje alle gode kræfter i klyngen, giver det mulighed for at arbejde strategisk med de 

udfordringer og potentialer, som vi har i Rebild Øst og dermed øge muligheden for en gennemføre 

nogle initiativer, der er bæredygtige mange år fremover. Nogle af potentialerne er allerede godt 

beskrevet i den rapport, der blev lavet i 2013, Visionskatalog ”Erhvervsudvikling og Levevilkår i den 

østlige del af Rebild Kommune”. Nu mangler vi at realisere dem samtidig med, at vi finder frem til 

andre områder, hvor vi med fordel kan pulje vores forskelligheder, så vi får en mangfoldighed af 

tilbud, der kan gavne alle i klyngen. 

 

Andre muligheder i Rebild Øst er: 

• Sammen er vi stærke. 

• Mange ressourcepersoner. 

• Godt foreningsliv. 
• Mange aktive landsbyer og forsamlingshuse. 

• Mere samarbejde om haller og forsamlingshuse. 

• Samarbejde om stier – forbinde. 
• Mange gode ideer. 

• Gode fester. 
• Via samarbejde kan vi få fokus på alle de gode ting vi hver især kan bidrage med. 

• Iværksætte aktiviteter vi ikke kan løfte selv. 

• Ideudvikling og fundraising sammen. 
• Få bedre kendskab til hinandens styrker og svagheder og bruge dette konstruktivt. 

• Processer omkring samarbejdsrelationer – erfaringsudveksling – synergi. 
• Motivere nye til deltagelse i fællesskaber og dermed skabe udvikling. 

• Alle de skønne ting fra visionskataloget fra 2013. 
• Øget kendskab til både personer, foreninger, kulturliv, virksomheder, institutioner m.m. 

• Flere aktiviteter for unge. 

• Danne grupper på tværs af gamle usynlige grænser 
• At lære sammen og af hinanden. 
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• Samarbejde om projekter, der sættes iværk 

• At specifikke ideer/ opgaver bliver ført ud i livet 

• Opnåelse af sammenhold og synliggørelse 
• Støtte op om hinandens projekter 

• Koordinere events med hinanden 
• Samarbejde om events – projekter m.m. 

• Styrke det fælles samtidig med at det lokale styrkes 

 

2. Landsbyklyngens potentiale 

Når Rebild Øst er et oplagt område at støtte som en landsbyklynge, er det fordi området har en 

række oplagte og uudnyttede potentialer, som det ligger lige for at indfri.  

• Rebild Øst ligger – alt efter hvilken del af klyngen man kommer fra – kun mellem 12 og 18 

minutters kørsel fra Nordjyllands største vækstområde (Aalborg Øst) som rummer det nye 

supersygehus med mange tusinde arbejdspladser, Aalborg Universitet, Regionshuset, 

NOVI, UCN, en lang række it-virksomheder, vindmølleindustrier landets 4. største 

erhvervshavn – og store arealer er udlagt til endnu flere erhverv. Beliggenhed tæt på 

kysten, Vildmosen og Rold Skov. 

• Huspriserne er væsentligt lavere i Rebild Øst end i Aalborg Øst. Der skulle derfor være et 

stort oplagt potentiale i at markedsføre vores område som stedet, hvor en familie kan have 

råd til at bo i hus – også med kun én indtægt. Et hus i Rebild Øst koster det samme at købe 

som en mindre lejlighed i Aalborg Øst – og afstanden til de mange arbejdspladser er som 

nævnt kort, ligesom der er gode busforbindelser. 

• En del lokale fødevareproducenter/-butikker 

• Det er et rigt foreningsliv, tre sportshaller, svømmehal, forsamlingshuse, kultur- og 

medborgerhuse, bibliotek, falckstation, gode indkøbsmuligheder, banker, apotek og 

plejecentre 

• På skoleområdet er samarbejdet allerede gennemført. Således har områdets tre folkeskoler 

og SFO-er i dag samme ledelse. Det betyder også, at skolerne samarbejder dagligt og 

betragtes som en enhed med samme værdier og mål. Det samme gælder for to 

børnehaver. Det vil også være et stort potentiale i at forsøge at tiltrække børnefamilier til 

området ved at kunne tilbyde små, gode og trygge rammer for børn at vokse op i. Ud over 

de kommunale tilbud, som også omfatter dagplejere, har vi Hellum friskole, 

Daginstitutionen ”Huset i skoven” og private dagplejere. 

• Der er i alle tre byzonebyer udviklet og etableret gode fælles uderum for alle aldersgrupper 

centralt i byerne og tæt ved skoler, dagtilbud og idrætsfaciliteter. Disse uderum er alle tre 

steder udviklet i et samarbejde på tværs af lokale aktører. 

• I flere af landsbyerne har der ligeledes været arbejdet med udvikling af faciliteter til udeliv, 

ligesom flere stigrupper har etableret stier i nærområderne. 

• Mange attraktive naturområder 

• Kulturelle tilbud i form af tilgængelig bygningsarv (historiske bygninger og mange 

herregårde i området) samt koncerter og dilettant.  

• Alt i alt skønner vi, at den østlige del af kommunen har et meget stort potentiale for at 

skabe vækst, yderligere bosætning og fremme gode levevilkår for dem, der allerede bor 

her. Et potentiale, som vil kunne udnyttes i langt højere grad end det er tilfældet i dag. 
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Godkendes Rebild Øst til at være med i programmet om landsbyklynger, vil proceskonsulenten 

overordnet få til opgave at lokalisere alle de mange ildsjæle, der er i området, og være en 

katalysator for, at vores område får mulighed for at udvikle sig yderligere med henblik på: 

• at gøre Rebild Øst mere attraktivt for dem, der bor i området – blandt andet ved at 

samarbejde mere med hinanden og ved at få bedre kendskab til hinanden samt udnytte 

hinandens styrker. 

• at tiltrække nye borgere ved i fællesskab at sætte fokus på at markedsføre vores område 

som et attraktivt sted at være. 

• at tiltrække nye virksomheder eller virksomhedsfællesskaber.  

 

3. Samarbejder i landsbyklyngen 

Samarbejder i dag 

Denne ansøgning er blevet til i samarbejde og i erkendelse af ovenstående udfordringer og 

muligheder samt med den lyst til klyngesamarbejde, som er vakt blandt de 13 lokalområder. 

• Der er i alle tre byzonebyer udviklet og etableret gode fælles uderum for alle aldersgrupper 

centralt i byerne og tæt ved skoler, dagtilbud og idrætsfaciliteter. Disse uderum er alle tre 

steder udviklet i samarbejder på tværs af lokale aktører. 

• I flere af landsbyerne har der ligeledes været arbejdet med udvikling af faciliteter til udeliv, 

ligesom flere stigrupper har etableret stier i nærområderne. 

• Rebild Kommune har siden 2007 haft fokus på Friluftsliv og stier og støttet de mange 

ildsjæle i projektmodning og med projektvejledning og fundraising.  

Der samarbejdes på tværs af idrætsgrenene fodbold og håndbold, på tværs af de tre 

kommuneskoler Blenstrup/ Bælum = Bakkehusene og Terndrup skole, som fra sommeren 2017 

alle tre har fælles ledelse og fusioneres til én enhed. 

Forankring 

Der er udpeget tovholdere for hvert af de 13 lokalområder samt skole/daginstitutionsområdet. Hver 

af disse har i deres respektive bagland taget mange yderligere samarbejdspartnere i ed. Bilag 2 

viser de interessetilkendegivelser, der er samlet pr. 30/10 16. Disse lister er ikke udtømmende. 

Under projektet vil flere relevante samarbejdspartnere blive tilknyttet. Erhvervsaktørerne fremgår 

indtil videre af interessetilkendegivelserne fra lokalområderne. (bilag 2) 

Parternes kompetencer 

I forbindelse med det projekt, der blev gennemført i 2013 blev der afdækket en betydelig social 

kapital og et betragteligt ildsjælepotentiale i Rebild Øst. Disse ressourcer ses som en vigtig 

ressource til en konkret udmøntning af det potentiale, vi mener området har. 

Samarbejdspartnerne fremhæver i øvrigt lokalkendskab, initiativ, behovsafdækning, godt 

sammenhold og stort engagement. 

Rebild Kommune har ansat kompetente medarbejdere i de forskellige fagcentre. Til at koordinere 

samarbejdet med disse står landdistriktskonsulenten Sara Tornøe til rådighed med support fra 
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Niels Larsen, konsulent på borgmesterkontoret, med ansvar for byzonebyerne. Sara og Niels 

deltager i projekt ”Klyngesamarbejde Rebild Øst” i.h.t. Bilag 3. Tilkendegivelse Rebild Kommune. 

Udpluk af Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2008  

Da Rebild Kommune (RK) er en landdistriktskommune, omhandler politikken landdistriktsudvikling i 

hele Rebild Kommune, såvel landsbyer som de lidt større byzonebyer Derved matches såvel det 

nationale- som EU´s landdistriktsprogram.  

Mål 1. (RK) vil sikre gode muligheder for at skabe sociale netværk, støtte udvikling af nye 

organisationsformer og partnerskaber.  

Mål 5. (RK) vil styrke sammenhængskraften mellem land og by. Der planlægges, koordineres, 

erfaringsudveksles og samarbejdes på tværs af byer og landsbyer. Forskelligheder skal udnyttes 

som styrke. 

Mål 12. Samarbejde og brobygning – (RK) støtter op om udviklingsprocesser og projekter. 

Øvrige mål vedrører:  Natur- Kultur- Fritid- Sundhed – Bosætning – Erhverv og turisme -  

Bæredygtighed – Mødesteder – Trafiksikkerhed – Infrastruktur – Vedligeholdelse af grønne 

arealer, byforskønnelse og områdefornyelse- Bosætning, byplanlægning, forskellige boliger – 

Erhverv og turisme på landet – nye arbejdspladser – udnyttelse af tomme landbrugsejendomme. 

Projekt ”Energi til ildsjæle” samt ”Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild 

Kommune” er konkrete eksempler på realisering af landdistriktspolitikken i praksis. 

Med Rebild Kommunes vision 2025 ”Et sundt liv i en sund kommune” fortsætter denne udvikling. 

Der er fokus på Beliggenhed, Natur og Sund økonomi og at bakke op om ildsjæle og frivillige samt 

styrke netværk og fællesskaber. (bilag 6.) 

Der er en ny landdistriktspolitik under udarbejdelse. Den forventes behandlet politisk i december 

2016 og sendt i offentlig høring primo 2017.  

Dette projekt vil handle på mål og visioner i såvel landdistriktspolitikken som vision 2025. 

Kontaktpersoner 

Se denne ansøgning pkt.1. samt bilag 1 og 2. 

 

4. Økonomi 

Rebild Kommune garanterer en kommunal medfiansiering på 75.000 kr.  

Desuden deltager relevante medarbejdere i fornødent omfang. 

Tilkendegivelse fra Rebild Kommune bilag 3. 
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5. Bilag 

1. Tovholdere for samarbejdspartnerne med kontaktoplysninger (denne ansøgning). 

2. Interessetilkendegivelser fra samarbejdspartnere i de 13 lokalområder (pr. 30/10 16). 

3. Tilkendegivelse Rebild Kommune 

4. Rappporten fra 2013: Visionskatalog ”Erhvervsudvikling og Levevilkår i den østlige del af Rebild 

Kommune”. 

5. Rebild Kommunes Landdistriktspolitik 2008. (Ny politik er under udarbejdelse). 

6. Rebild Kommunes vision 2025 ”Et sundt liv i en sund kommune”. 

7. Kort over Rebild Kommune og Klyngesamarbejdspartnere Rebild Øst. 

8. Rebild Kommunes halanalyse 2014 

9. Rebild Kommunes foreningsanalyse 2015 

 

28/10 16. Udkast til ansøgning er udarbejdet af Gitte Holm og Pia Bonde på baggrund af input fra 

mødet med samarbejdspartnere d. 13/10 16. 

Ansøgningen indsendes af Rebild Kommune. 

 

 

 


