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Landsbyklyngen Rebild Øst er en del af 
kampagnen Landsbyklynger. Kampagnen 
søsætter i 2017-2019 25 landsbyklynger 
fordelt over hele Danmark. Bag kampagnen 
står Realdania, Lokale og Anlægsfonden 
og DGI i samarbejde med en række af 
landets kommuner1. Denne rapport handler 
om landsbyklyngen Rebild Øst, der ligger i 
Rebild Kommune. I det indledende kapitel 
vil baggrunden, udfordringerne og motiva-
tionen for at danne landsbyklyngen Rebild 
Øst blive skitseret.

Baggrunden 
Ideen til et stærkere samarbejde mellem byerne i 
Rebild Øst går tilbage til 2012. Dengang var den 
nuværende proceskonsulent, Pia Bonde, ansat i 
Rebild Kommune som landdistriktskonsulent. Her 
gennemførte hun for kommunen et toårigt kursus- 
og udviklingsforløb for ildsjæle og ansatte i hele 
kommunen, Projekt ”Energi til ildsjæle”. Under forlø-
bet fandt deltagere fra de forskellige dele af Rebild 
Øst sammen i en erkendelse af, at det var nødven-
digt at ”gå sammen”, hvis der skulle igangsættes en 
gennemgribende og langsigtet udvikling i den østli-
ge del at Rebild Kommune. Den største udfordring 
har siden været de mange arbejdstimer, det kræver 
at samle de mange tråde og koordinere de instan-
ser, der tilsammen skal understøtte landsbyerne i et 
brugbart og bæredygtigt samarbejde. 

De følgende år skete der ikke ret meget, da land-
distriktskonsulenten stoppede. Motivationen var 
derfor høj, da muligheden i 2016 kom for at blive 
optaget i kampagnen Landsbyklynger. En gruppe 
ildsjæle fra 13 lokalområder gik derfor sammen og 
involverede flere af borger- og landsbyforeningerne, 
så samarbejdet kom op på 19 byer og landsbyer 
samt deres opland. Med opbakning fra Rebild Kom-
mune lykkedes det i efteråret 2016 at sende ansøg-
ningen til kampagnen og blive godkendt, så klyngen 
Rebild Øst kunne starte op i foråret 2017. Det skete 
officielt med et stort borgermøde i marts 2017. 

Udfordringen
De deltagende byer og landsbyer med deres opland 
har i mange år har været kendetegnet ved, at hver 
landsby har arbejdet mere eller mindre isoleret med 
deres egen udvikling og ikke i særlig høj grad prio-
riteret samarbejdet med nabolandsbyerne, der ofte 
blev betragtet som konkurrenter. Det er derfor ikke 
lykkes at skabe en fælles identitet, som får området 
til at virke unikt, samlet og attraktivt udadtil.
Internt er området bl.a. ramt af manglende tværgå-
ende kollektive transportmuligheder, hvilket især 
rammer de borgere, der ikke har bil. Herunder 
særligt de ældre og de unge. Den udfordring vil på 
sigt blive større, da antallet af ældre vil stige i de 
kommende år.

Motivationen 
Borgermødet i marts satte en række centrale emner 
på dagsordenen. Mødet var en succes og en del af 
områdets kvaliteter blev fremhævet. Det skønnes, 
at området har et kæmpe uudnyttet potentiale for 
bosætning, og der er identificeret et stort frivilligt 
engagement med mange ildsjæle. Som bosted 
ligger Rebild Øst kun mellem 12 og 18 minutters 
kørsel fra Regionens største vækst- og bosætnings-
område, Aalborg Øst. Og ikke mindst huspriserne 
er væsentlig lavere end i Aalborg. Området har 
et rigt foreningsliv med tre sportshaller, svømme-
hal, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, 
bibliotek, Falck-station, gode indkøbsmuligheder, 
banker, apotek, friskole ’Hellum Fri’ og plejecentre. 
På skoleområdet er der allerede etableret et sam-
arbejde mellem områdets tre folkeskoler og SFO’er, 
der i dag har samme ledelse og dermed samme 
værdigrundlag.

INDLEDNING
1.
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Et sundt 

liv i en sund 

kommune

Torsdag 
23. marts 
2017
kl. 19-21.30

”Drøm-med- 
borgermøde”
Hvad skal der 
ske i vores 
lokalområde?
Hvem er vi?
Hvad har vi?
Hvad  kan vi 
udvikle det til?

Dine og alle 
andres ideer 
skal i spil. 
Mød op og vær 
med til at gøre 
lokalområdet til 
et fantastisk sted 
at leve og bo.

Du inviteres sammen med alle andre fra 
den østlige den af Rebild Kommune til: BORGERMØDE
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1.1. HVORFOR ETABLERE LANDSBYKLYNGER?
Udfordringerne i Rebild Kommune og i landsbyklyn-
gen Rebild Øst er ikke unikke. I Danmark er be-
folkningstallet stigende, men udviklingen er ujævnt 
fordelt og gælder ikke i en række af landdistrikterne. 
Imens Sjælland og Østjylland har haft en vækst på 
6-7 % fra 2003-2013, har særligt det vestlige Sjæl-
land, vestlige Jylland, det sydlige Danmark samt 
ø-Kommunerne oplevet en befolkningsnedgang på 
omkring 5 % i samme periode2. 

Parallelt med denne udvikling sker der en ræk-
ke ændringer i befolkningssammensætningen. 
Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende. En 
tendens, som er tydeligst i yderområderne, hvor de 
unge flytter væk, og de ældre bliver tilbage.

Det betyder, at mange landsbyer i yderområderne i 
dag har svært ved at fastholde deres eksistensbe-
rettigelse som selvstændige, bæredygtige landsby-
er. Tidligere kunne man bo, arbejde og have en ak-
tiv fritid i landsbyen, men mange landsbyer oplever 
i dag, at skoler lukker, busruter bliver nedlagt, og 
købmænd drejer nøglen om. Det medfører et behov 
for omstilling for de mennesker, der bor i landsbyer-
ne. Endvidere giver det et øget pres på tilpasning af 
den kommunale service, når der bliver flere ældre 
og færre i den arbejdsdygtige alder. Mange kommu-
ner arbejder derfor, som en del af den kommunale 
landdistriktsstrategi, med i højere grad at udnytte 
ressourcer og sammentænke funktioner på tværs 
af landsbyer. Det kræver, at man søger dialog med 
borgerne om udviklingsmuligheder og løsninger. 

Fritids- og foreningslivet rammes også af det 
faldende befolkningstal i mange landdistrikter. 
Foreningerne oplever at blive pressede på antallet 
af medlemmer, faciliteter, ledere samt frivillige og 
deraf øges presset på deres økonomi.

Etableringen af landsbyklynger, hvor landsbyer, der 
ligger i nærheden af hinanden, samarbejder, har 
her vist sig at være en brugbar metode til at involve-
re borgerne i at etablere nye samarbejder på tværs 
mellem landsbyer. Samarbejder, der kan styrke 
lokalsamfundene og de aktivitetstilbud, der er3.

Landsbyer står stærkere, når de står 
sammen 
I 2015-2016 gennemførte Realdania og DGI i sam-
arbejde med fem af landets kommuner Pilotprojekt 
Landsbyklynger4. 

Evalueringen af pilotprojektet viste, at landsbyer 
står stærkere, når de står sammen. At landsbyer, 
der ligger i nærheden af hinanden, kan drage fordel 
af at samarbejde om og prioritere mellem forskellige 
tilbud og faciliteter. Derigennem kan landsbyerne 
styrke fællesskabet og livet i landsbyerne, samtidig 
med at den kommunale service og drift optimeres5. 
Det er erfaringerne fra pilotprojektet, der arbejdes 
ud fra i landsbyklyngen Rebild Øst. Det betyder, 
at den overordnede tilgang er, at landsbyer står 
stærkere, når de står sammen. At landsbyer, der 
samarbejder, kan bruges som strategisk værktøj til 
udvikling af landdistrikter. 

DEFINITION AF EN  
LANDSBYKLYNGE
En landsbyklynge er et antal lands-
byer, der samarbejder om fælles 
strategiske mål. Det sker i en net-
værksstruktur, hvor landsbyerne 
benytter hinandens styrker til at 
udvikle både den enkelte landsby og 
hele klyngen. Landsbyklynger hand-
ler om at skabe en fælles stedsiden-
titet, socialt fællesskab og om at 
samles om fælles fysiske faciliteter 
og aktivitetsmuligheder6.
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At etablere en landsbyklynge vil sige, at de delta-
gende landsbyer og bebyggelser i et geografisk 
afgrænset område gennemgår en proces, hvor de 
skaber et nyt fællesskab. Der kan være lang vej til 
et samarbejde og en fælles identitet på tværs af 
landsbyer, hvis livet i de medvirkende landsbyer 
hidtil har været levet hver for sig. 

Processen for etableringen af en landsbyklynge 
strækker sig over 18 måneder og består af fem 
faser. 

Forud for opstarten sker en prækvalifikation, hvor 
kommunen i samarbejde med lokalsamfundet ud-
ar-bejder den ansøgning, der kvalificerer optagel-
sen i Kampagnen.

I den første fase etableres projektet med en styre-
gruppe, som bliver ansvarlig for projektet og vareta-
ger dets overordnede styring. Ligeledes kommuni-
keres projektet bredt ud, og der rekrutteres frivillige, 
som ønsker at engagere sig i det nye samarbejde. 

I anden fase udarbejdes en kortlægning af klyn-
gen med fokus på de potentialer, der kan styrke 
klyngens identitet og udvikling. Denne del består 
bl.a. af en borgerundersøgelse, som sendes ud til 
alle borgere fra 16 år i klyngens geografi. Ligeledes 
etableres der i denne fase en fælles kommunikati-
onsplatform.

Gennem tredje fase arbejdes der på baggrund 
af kortlægningen fra Fase 2 med en vision for det 
videre arbejde. Med udgangspunkt i den vision 
udvælges enkelte indsatsområder, som fremadret-
tet prioriteres.

I løbet af fjerde fase udarbejdes der handleplaner 
og projektbeskrivelser for de valgte indsatsområder. 

I den femte og sidste fase forankres projektet, og 
der laves en strategiplan, som fungerer som pejle-
mærke for den langsigtede udvikling af området. 

1.2 PROCES OG METODE

PRÆKVALIFIKATION:
ANSØGNING

Opstart og  
planlægning 
3 mdr.

Dataind samling, 
kortlægning og  
kommunikation 
6 mdr.

Vision og  
indsats områder. Det  
strate giske fundament
2 mdr.

Handleplaner og  
indsatsområder
5 mdr.

Afrunding,  
strategi plan, forankring 
og implementering
2 mdr.

1.
FASE

2.
FASE

3.
FASE

4.
FASE

5.
FASE
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Metodisk tilgang
Den overordnede tilgang til arbejdet med lands-
byklynger er at arbejde borgerinddragende. 
Tilgangen er derfor, at det er borgerne, der har den 
nødvendige ”know how” og viden, der er nødven-
dig for at kunne initiere de udviklingsprocesser og 
justeringer, der lokalt er brug for. Det betyder, at 
metoden i projektet har et ønske om, at forandring 
skal komme nedefra, og at ejerskabet til forandring 
forbliver på lokale hænder. Forankringen ønskes 
hos en bred vifte af de lokale aktører. Til projektet 
er tilknyttet en proceskonsulent. Det er proceskon-
sulentens opgave at være med til at inspirere de 
frivillige og drive processen, således at fremdriften 
gennem faserne sikres. Proceskonsulenten vil 
ligeledes understøtte den lokale involvering og 
udbredelse af kendskabet til projektet via arbejdet 
med de udvalgte fokusområder. Der sidder endvide-
re en kommunal repræsentant med i styregruppen. 
Repræsentanten skal være med til at sikre, at der 
er sammenhæng mellem de initiativer, der sættes i 
gang, og de kommunale planer på området.

Stedbundne potentialer
Stedbundne potentialer er unikke ressourcer 
relateret til en geografisk lokalitet eller et område7. 
Stedbundne potentialer kan være mange ting, og 
det kan ikke afgøres på forhånd, hvad der rum-
mer på potentiale et bestemt sted. Det kan være 
kulturarv i bygninger og landskaber, nærhed til 
storslåede naturområder eller en lokal håndværks-
tradition. Stedbundne potentialer kan også være 
lokal kultur, lokale værdier og selvforståelse, lokal 
viden og sociale netværk, der er opstået over tid 
på et sted. Der vil derfor gennem hele processen 
være opmærksomhed på at lokalisere stedbundne 
potentialer og bringe dem i spil. Den borgerdrevne 
tilgang, der sigter mod at inddrage folk, vil her være 
et redskab til at finde de lokale stedbundne poten-
tialer og bringe dem i spil.

Gennem de fem faser arbejder styregruppen med 
seks forudbestemte fokusområder. Fokuspunkterne 
fungerer som styringsredskaber, der er med til at 
sikre fremdrift og struktur.

FOKUSPUNKTERNE OG DERES MÅL

Organisering
Etablering af en fælles organisering, der koordi-
nerer på tværs af landsbyer og kendte struktu-
rer og arbejder med strategiske perspektiver for 
klyngen med respekt for de enkelte landsbyer.

Kommunikation
Etablering af en styrket og koordineret kommu-
nikationsindsats, der sikrer relevant information 
om klyngen både internt og eksternt. 

Involvering
Borgerne involveres via en borgerundersøgelse,  
borger- og dialogmøder samt ved etablering af 
arbejdsgrupper.

Kommunesamarbejde
Etablering af et styrket samarbejde med kom-
munen, så borgere og kommune i fællesskab 
optimerer den kommunale service.

Mødesteder
At gennemføre en kortlægning af mødesteder 
i klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.

Aktivitetsudbud
At gennemføre en kortlægning af aktiviteter i 
klyngen og udarbejde en plan for nødvendige 
tilpasninger.
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Målet med rapporten
Målet med rapporten er at styrke det faktuelle 
beslutningsgrundlag for styregruppen i landsbyklyn-
gen Rebild Øst. Det sker ved at kortlægge de kva-
liteter og potentialer, der findes i landsbyklyngens 
geografi, demografi og interne strukturer. De interne 
strukturer belyses særligt via borgerundersøgelsen, 
der kortlægger borgernes syn på de udfordringer 
og potentialer, der findes i området. Således skal 
rapporten give styregruppen for landsbyklyngen et 
faktuelt grundlag for prioriteringer og beslutninger 
om de indsatsområder, der fremadrettet skal arbej-
des med.
Rapporten kommer i forlængelse heraf til at danne 
afsæt for en strategiplan. Strategiplanen laves i den 
femte og sidste fase af processen.

Målgruppen for rapporten
Den primære målgruppe for rapporten er styregrup-
pen for Rebild Øst samt de aktive arbejdsgrupper, 
der med tiden tilknyttes projektet. Heri medregnes 
også Rebild Kommune, som har en plads i styre-
gruppen. Den sekundære målgruppe er Realdania, 
DGI og LOA, der er medfinansierende i projektet. 
Øvrige interessenter kan være kommuner og 
distriktsråd, som er optaget af landdistriktsudvikling 
og etablering af klyngesamfund ud fra en borger-
drevet tilgang.

Læsevejledning
I kapitel 1 bliver landsbyklyngens baggrund, udfor-
dringer og motivationer skitseret. 

I kapitel 2 præsenteres hovedresultaterne fra 
rapporten. Det gælder dels de demografiske fakta 
og analyser på klyngen såvel som resultaterne af 
borgerundersøgelsen. 
 
Kapitel 3 stiller skarpt på Landsbyklyngen Rebild 
Øst. Her får læseren indsigt i klyngens geografi, og 
der skabes et overblik over klyngens demografiske 
profil.  

I kapitel 4 præsenteres resultaterne af borgerun-
dersøgelsen. Her vil de seks fokusområder blive 
introduceret med fokus på Landsbyklyngen Rebild 
Øst.

Kapitel 5 præsenterer de fremtidige perspektiver 
for landsbyklyngen. 

1.3. RAPPORTEN
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HOVEDRESULTATER
2.

Det følgende kapitel samler hovedresultaterne 
fra de demografiske og geografiske analyser, 
der er lavet på klyngen, og opsummerer en 
række af resultaterne fra borgerundersøgelsen. 

2.1. DEN GEOGRAFISKE OG  
DEMOGRAFISKE ANALYSE

TILKNYTNING  
OG TILFREDSHED
Der er generelt stor tilfredshed med at bo i 
klyngen. 95 % af respondenterne er tilfredse 
med at bo i området. 4 % svarer, at de ikke er 
tilfredse, mens 1 % svarer ved ikke.
73 % føler tilknytning til det sogn, de bor i. Til 
sammenligning hermed føler 56 % tilknytning 
til landsbyklyngen. Stedsidentiteten er således 
i højere grad bundet til det sogn, man bor i, 
end til hele landsbyklyngens geografi. 

Det er familie og venner, naturkvaliteter samt 
at være født op opvokset i området, der spiller 
den største rolle for respondenterne, når de 
angiver de væsentligste årsager til at bosætte 
sig i området. De ser samtidigt nærhed til natu-
ren samt fællesskabet i lokalområdet som de 
største kvaliteter ved at bo der.

ORGANISERING  
OG SAMARBEJDE
43 % af respondenterne ved ikke, hvordan 
samarbejdskulturen er mellem landsbyerne i 
dag. Det vidner om et generelt svagt kendskab 
til eksisterende samarbejder på tværs. Det er 
netop et styrket samarbejde, som landsbyklyn-
gen arbejder for. 

I forlængelse heraf mener 83 %, at samarbejde 
på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne skal overleve. Det vidner om 
en stor opbakning til et klyngesamarbejde på 
tværs.

Med landsbyklyngens beliggenhed 12-18 
minutter kørsel fra Aalborg Øst er der gode 
pendlermuligheder for at bo på landet og 
arbejde i regionens største by, Aalborg, hvor 
de fleste arbejdspladser ligger. 

Rebild Kommune har siden 2007 oplevet be-
folkningsvækst. Der bor i dag 29.775 borgere 
i kommunen. I de kommende år forventes 
særligt en stigning i antallet af ældre borgere.

Landsbyerne i klyngen har i perioden 2011-
2017 oplevet et faldende indbyggertal på 
166 personer. Fra 2014-2015 spores en lille 
fremgang i enkelte sogne. Fremgangen opve-
jer dog ikke den samlede tilbagegang siden 
2011. Parallelt hermed er gennemsnitsalde-
ren stigende fra 38,1 år til 42,6 år. Der bor i 
dag 5.898 borgere i klyngen.

2.2. BORGERUNDERSØGELSEN
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KOMMUNIKATION 
45 % har hørt om landsbyklyngen før de 
deltog i borgerundersøgelsen.  55 % har ikke. 
Det svarer til, at over 700 borgere ikke på 
forhånd har hørt om klyngesamarbejdet, men 
nu kender til det.
Borgerne henter i dag primært informationer 
om lokaludvikling via lokale aviser (50 %), ved 
at snakke med folk fra lokalområdet (42 %) og 
på Facebook (40 %). 

I fremtiden foretrækker borgerne fortsat at 
benytte sig af lokale aviser (56 %) og Face-
book (40 %), mens de i højere grad end i dag 
ønsker at modtage informationer om lokalom-
rådet gennem mails/nyhedsbreve (48 %) frem 
for ved at snakke med folk.

FRIVILLIGHED OG  
BORGERINVOLVERING
84 % af respondenterne mener, det er nød-
vendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis 
landsbyerne skal overleve. 10 % svarer ved 
ikke, og 6 % er uenige.

41 % af respondenterne laver i dag frivilligt 
arbejde. De motiveres først og fremmest 
af en interesse for sagen (55 %). Herefter 
kommer, at de er blevet opfordret/valgt til det 
(41 %), og at det er en del af deres børns 
aktiviteter (24 %). 

119 borgere giver udtryk for, at de gerne vil 
kontaktes for at høre mere om mulighederne 
for at blive frivillig i landsbyklyngen Rebild 
Øst. 

KOMMUNESAMARBEJDE
76 % af respondenterne ved ikke, om Rebild 
Kommune har overordnede politikker og/eller 
strategier for samarbejder med frivillige og 
borgere. I forhold til involvering ligger der her 
en udfordring i at få kommunikeret til borger-
ne, at de via klyngesamarbejdet samarbejder 
med kommunen om at skabe en borgerdreven 
udvikling af lokalområdet.

MØDESTEDER
Der er kortlagt mange mødesteder i klyngen. 
Borgerne har på en skala fra 0-10, hvor 10 er 
den højeste score, vurderet de mødesteder, 
som i fremtiden har den største betydning for 
fællesskabet på tværs af landsbyerne. Her 
kommer Tilbagevendende årlige arrangementer 
som fx byfester sammen med Haller og klub-
huse på en delt førsteplads. Herefter kommer 
Kirker og menighedshuse (8,5).

AKTIVITETSUDBUD
85 % af respondenterne er tilfredse med 
rammerne for de lokale idrætsfaciliteter. Det 
er en høj tilfredshed, der også bekræftes 
af en landsdækkende analyse, hvor Rebild 
Kommunes idrætsfaciliteter kommer på en 
16. plads ud af landets 98 kommuner.

78 % er tilfredse med det fritids- og aktivitets-
udbud, der findes i lokalområdet. 22 % er ikke 
tilfredse. Forslag til nye aktiviteter gør vandre-
ture (63 %) til den mest efterspurgte aktivitet. 
Herefter kommer fitness (41 %) og aktiviteter 
for unge (40 %).

Samlet set er 76 % villige til at bevæge sig 
op til 9 km efter det rette aktivitetsudbud. Det 
kan derfor konkluderes, at der er udpræget 
villighed til at transportere sig rundt i klyngen 
efter det rette aktivitetstilbud. 

FOKUSPUNKTER  
I FREMTIDEN
At have gode skoler og institutioner (65 %), en 
god infrastruktur (58 %) samt et godt samar-
bejde med kommunen (31 %) vurderes af bor-
gerne som de vigtigste områder at samarbejde 
om i klyngen i fremtiden. Disse emner går igen, 
når borgerne skal skrive deres største ønske 
for fremtiden. Her er ønsket om øget bosætning 
(83) dog nummer et. Velfungerende skoler (80) 
nummer to og infrastruktur og transport (42) 
nummer tre.
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I udviklingen af en landsbyklynge er det 
nødvendigt at se på en række interne 
forhold og faktorer. Tilsammen giver de et 
indblik i det lokalområde, man ønsker at 
udvikle og forstå. I det kommende kapitel 
vil klyngens geografi og demografiske pro-
fil blive præsenteret.  

LANDSBYKLYNGEN 
REBILD ØST

3.

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

De 19 byer, der sammen med deres opland udgør Rebild Øst er Blenstrup, Askildrup, Horsens og Dol-
lerup, Bælum, Smidie og Lille Brøndum, Fræer, Gerding, Lyngby, Siem, Skibsted og Svanfolk, Solbjerg 
og Korup, Store Brøndum, Terndrup, Torup og Hellum. Borgerinvolveringsgruppen har udarbejdet fine 
beskrivelser af alle byerne, som kan læses på klyngens hjemmeside8.

Blenstrup

Horsens

Askildrup
Dollerup

Bælum

Smidie

Lille 
Brøndum

Store
Brøndum

Fræer

Siem

Skibsted
Svanfolk

Solbjerg

Korup

Terndrup
Torup

Hellum

Gerding

Lyngby

Aalborg
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Landsbyklynge Rebild Øst ligger i den østlige del 
af Rebild Kommune. Rebild Øst bindes sammen af 
hovedvej 507, der løber mellem Hadsund og Aal-
borg og giver en fælles overordnet infrastruktur med 
let adgang fra klyngen både til og fra Hadsund og 
Aalborg. Klyngen bygger på et samarbejde mellem 
19 mindre byer og landsbyer samt deres opland. Ud 
af de 29.775 borgere, der bor i Rebild Kommune, 
bor de 5.898 i klyngen Rebild Øst9. 

Alt efter hvilken del af klyngen man kommer fra, er 
der 12 til 18 minutters kørsel til Nordjyllands største 
vækstområde, Aalborg Øst, som bl.a. rummer det 
nye supersygehus med mange tusinde arbejds-
pladser, Aalborg Universitet, Regionshuset, NOVI, 

UCN, og en lang række it-virksomheder samt store 
arealer, som er udlagt til endnu flere erhvervsbyg-
gerier. Beliggenheden er samtidig tæt på kysten, 
Vildmosen og Rold Skov. 

Huspriserne er væsentligt lavere i Rebild Øst end 
i Aalborg Øst. Der skulle derfor være et stort og 
oplagt potentiale i at markedsføre området som 
stedet, hvor en familie kan have råd til at bo i hus 
– også med kun én indtægt. Et hus i Rebild Øst 
koster omtrent det samme som en mindre lejlighed 
i Aalborg Øst – og afstanden til de mange arbejds-
pladser er som nævnt kort.

I forbindelse med projekt ”Erhvervsudvikling og 
Levevilkår i den østlige del af Rebild Kommune” 
(2012) blev der afdækket en betydelig social kapital 
og et betragteligt ildsjælepotentiale i Rebild Øst. I 
borgerundersøgelsen, som er foretaget i forbindelse 
med denne rapport (2017) kvitterede 119 borgere 
med, at de gerne vil kontaktes for at høre mere 
om mulighederne for at blive frivillig i forbindelse 
med klyngesamarbejdet. Der er således fundet 
et godt engagement, sammenhold, mange aktive 
landsbyer og forsamlingshuse samt er stort initiativ 
blandt klyngens indbyggere. Disse ressourcer ses 
som vigtige brikker til den konkrete udmøntning af 
områdets potentiale.

Flere samarbejder er allerede i gang. På skoleom-
rådet har klyngens tre folkeskoler og SFO’er i dag 
samme ledelse. Det betyder, at skolerne samarbej-
der dagligt ud fra de samme værdier og mål. Ud 
over de kommunale tilbud er der i de største byer 
udviklet og etableret gode fælles uderum for alle al-
dersgrupper. Det er sket gennem et samarbejde på 

tværs af flere aktører. I flere af landsbyerne har der 
ligeledes været arbejdet med udvikling af faciliteter 
til udeliv, ligesom flere arbejdsgrupper har etableret 
stier i nærområderne. Foreningslivet samarbejder 
på tværs af idrætsgrenene fodbold og håndbold.
Der skal arbejdes med at skabe en fælles identitet 
for området, dog således at hvert delområde be-
varer sit særlige DNA. Der er også basis for mere 
samarbejde om haller og forsamlingshuse, om stier, 
der forbinder byerne, og der er stort potentiale i at 
blive bedre til at koordinere events og projekter, der 
tjener fælles interesse med hinanden.
Ved at pulje alle gode kræfter i klyngen, giver det 
mulighed for at arbejde strategisk med de emner, 
som borgerne kan finde fælles interesse for. Alt i alt 
skønnes det, 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 der. Et potentiale, som kunne udnyttes 
i langt højere grad, end det er tilfældet i dag. Det er 
hensigten, at landsbyklyngen Rebild Øst skal skabe 
den organisering, der leder frem til dette. 

3.1. BELIGGENHED OG GEOGRAFI

3.2 SELVOPFATTELSE OG SAMARBEJDE
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Gerding          Siem            Lyngby          Torup            Fræer          Skibsted
Store Brøndum          Solbjerg          Blenstrup          Bælum          Terndrup

Figuren viser udviklingen i indbyggertallet i de 
enkelte sogne fra 2007 til 2017. Pga. en sognesam-

menlægning er det kun muligt at sammenligne alle 
sognene fra 2011 og frem.

Der bor i dag 29.775 mennesker i Rebild Kommu-
ne. Heraf bor de 5.898 i landsbyklyngen Rebild 
Øst10.
Befolkningstallet i kommunen har været stigende 
siden 2007 med enkelte udsving i de mellemliggen-
de år.

Rebild Kommune skriver i deres Planstrategi, at de 
forventer flere ældre i de kommende år11. Strategien 
fremskriver forventninger om antal fødsler, døds-
fald, flyttemønstre, indvandring og det forventede 
boligbyggeri. Planstrategien er ikke en garanti for 

en udvikling, men en forventning, der er afhængig 
af flere faktorer. Den er et vigtigt redskab for den 
kommunale planlægning, fordi den kan anvise 
behovet for den kommunale service. Herunder 
eksempelvis behovet for antal pladser i vuggestuer, 
børnehaver, skoler, fritidsordninger og på plejehjem.

Ser man på den faktuelle udvikling for landsbyer-
ne i klyngen siden 2011, viser den et samlet fald i 
indbyggertallet på 166 personer fra 2011-2017. Fra 
2014-2015 spores en lille fremgang i fire af sogne-
ne, som dog ikke opvejer det samlede fald.

3.2 DEMOGRAFISK UDVIKLING OG PROFIL

Analysen viser, at 9 ud af 11 sogne har faldende 
indbyggertal fra 2011 til 2017. Lyngby er uforan-
dret, og kun Store Brøndum har oplevet en lille 
fremgang på i alt 10 borgere over hele perioden fra 
2007-2017. Samlet set er der i klyngen sket et fald i 

indbyggertallet på 166 personer i perioden 2011-
201712. Fra 2014 har fire sogne knækket den nega-
tive kurve, og en fremgang spores, men dog med 
så lille en stigning, at den ikke opvejer det samlede 
fald i antal borgere fra 2011 til 2017. 

ANTAL INDBYGGERE EFTER SOGN (2007-2017)
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 2007 2011 2017

Skibsted 37,7 37,3 42,7

Lyngby 41,9 39,2 44,9

Store Brøndum 38,0 38,0 40,3

Siem 37,9 39,1 40,2

Torup 35,1 37,5 41,3

Gerding 38,0 41,5 43,9

Blenstrup 37,2 38,9 41,3

Fræer 36,2 38,9 42,7

Bælum 39,6 40,3 42,8

Solbjerg 39,0 40,5 43,7

Terndrup  43,1 44,3

GENNEMSNIT 
(klyngen) 38,1 39,5 42,6

GENNEMSNIT  
(landsplan) 39,9 40,4 41,4

Figuren viser, hvor stor en procentdel af det samle-
de indbyggertal, som hver af de fem aldersgrupper 
udgør i hhv. 2007 og 2017. Tallene er beregnet 
samlet for alle 11 sogne i klyngen. Analysen viser et 
fald i antallet af småbørn (0-6 år), et fald i antallet 
af børn i den skolepligtige alder (7-16 år), et fald af 

antal borgere i den arbejdsdygtige alder (26-64 år) 
samt en stigning i antallet af ældre (65+)13.

Der er således kommet færre småbørn, unge og 
voksne i den arbejdsdygtige alder, samtidigt med at 
der er kommet flere ældre. 

2007 2017

Gennemsnitsalder 
I Danmark er gennemsnitsalderen i dag 41,4 år14. 
I landsbyklyngen ligger den på 42,6 år. Analysen 
viser, at der er både forskelle og ligheder mellem 
sognene.

Samtlige sogne har oplevet en stigning i gen-
nemsnitsalderen. Stigningen er så stor, at den nu 
ligger over landsgennemsnittet. I Torup er gen-
nemsnitsalderen steget mest – fra 35,1 år i 2007 
til 41,3 år i 2017 – hvilket er en stigning i alders-
gennemsnittet på mere end seks år i perioden.
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Der er mange aktører involveret i et lands-
byklyngesamarbejde. Kommunen, lokale 
foreninger, institutioner og ikke mindst 
borgerne. Borgerne har en helt afgørende 
betydning for en landsbyklynges udvikling 
og succes. Det er borgerne, der ved, hvor-
dan hverdagslivet fungerer, og hvilke behov 
og ønsker der er. Jo bedre kendskabet til 
borgernes syn på området er, desto bedre 
er muligheden også for at skabe en udvik-
ling med kvalitet. 

Til at kortlægge borgernes syn på Rebild Øst er der 
foretaget en borgerundersøgelse samt otte dialog-
møder. Borgerundersøgelsen er foretaget som en 
elektronisk spørgeskemaundersøgelse. Dialogmø-
derne er foretaget af styregruppen, borgerinvolve-

rings- og kommunikationsgrupperne i samarbejde 
med proceskonsulenten. 

Spørgerammen
Borgerundersøgelsen spørger ind til borgernes syn 
på lokalområdet, deres motiver for at leve og bo der 
samt deres syn på fremtiden. Potentialer, udfordrin-
ger og samarbejde på tværs mellem nabobyerne 
bliver ligeledes undersøgt i spørgeskemaet. Der er i 
undersøgelsen lagt vægt på de seks fokusområder: 
organisering, kommunikation, involvering, kommu-
nesamarbejde, mødesteder og aktivitetsudbud.

På dialogmøderne er deltagerne blevet orienteret 
om klyngesamarbejdet, de har diskuteret værdier 
for samarbejdet på tværs af landsbyer, og de er 
kommet med input til samarbejdsmuligheder.

HVAD MENER BORGERNE
4.

FAKTA OM SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN 2017

Tidsrum
Borgerundersøgelsen er udført i perioden den 
18. august til den 15. september 2017.

Kommunikation
Undersøgelsen er kommunikeret ud med 
e-Boks via Rebild Kommune, på klyngens  
Facebookside, og til alle, der fremgik af borge-
rinvolveringsgruppens interessentanalyse samt 
ved samarbejde med den lokale presse.

Antal besvarelser
I alt har 1.442 borgere besvaret undersøgelsen. 
Den er udbudt til personer fra 16 år med bopæl 
i klyngen. Derudover har virksomheder med 
cvr nr. i området og ejere af fritidshus i klyngen 
modtaget spørgeskemaet. Den samlede svar-
procent er 22,6 %.

Køn
55 % af respondenterne er kvinder, og 45 % er 
mænd. 

Bopæl
Besvarelserne kommer fra følgende områder: 
Blenstrup, Askildrup, Horsens og  
Dollerup 18 %, Bælum, Smidie og  
Lille Brøndum 18 %, Fræer 5 %, Gerding 2 %,  
Lyngby 2 %, Siem 3 %, Skibsted og  
Svanfolk 4 %, Solbjerg og Korup 6 %,  
Store Brøndum 7 %, Terndrup 29 %, Torup og 
Hellum 4 %.

Derudover er 1 % ejere af fritidshus 1 % har 
virksomhed i området.

Tallene i procent angivet her, er beregnet ud 
fra det samlede antal borgere i hele klyngen og 
ikke ud fra indbyggertallet i de enkelte byer.

Alder
Gennemsnitsalderen på respondenterne er  
52,8 år.
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Et godt udgangspunkt for udviklingen af en lands-
byklynge er at undersøge borgernes tilknytning og 
tilfredshed med at bo i lokalområdet. Tilknytning 
– eller ønske om tilknytning – til lokalområdet giver 
folk lyst til at engagere sig i udviklingen. Tilfredshed 
er med til at fastholde bosætning.

4.1. TILKNYTNING OG TILFREDSHED

I det følgende vil borgerundersøgelsens resulta-
ter og dialogmødernes ramme blive fremlagt og 
gennemgået. Teksten med fed skrift citerer formule-
ringen fra spørgeskemaundersøgelsen. I parentes 

(N) er antallet af respondenter, der har besvaret 
spørgsmålet, angivet. Selve resultaterne er angivet 
i procent.

JEG ER TILFREDS MED AT BO I OMRÅDET (N= 1.356)

Der er generelt stor tilfredshed med at bo i områ-
det. 95 % af respondenterne er tilfredse med at bo i 

lokalområdet. 4 % er ikke tilfredse, mens 1 % svarer 
ved ikke.

Ved ikke – 1 %

Helt uenig og uenig – 4 %

SamletHelt enig 46 %

Enig 49 %

Uenig 3 %

Helt uenig 1 %

Ved ikke 1 %

Helt enig og enig – 95 %

19 



Samlet set føler 56 % tilknytning til hele landsbyklyn-
gens område, mens 32 % ikke gør. 12 % ved ikke. 

73 % føler tilknytning til sognet, de bor i, 19 % gør 
ikke, mens 8 % svarer ved ikke. 

Helt uenig og uenig – 19 %

JEG FØLER TILKNYTNING TIL HELE OMRÅDET  
– LANDSBYKLYNGEN REBILD ØST (N=1.359)

JEG FØLER TILKNYTNING TIL DET SOGN, JEG BOR I (N=1.356)

Ved ikke – 12 %

Helt uenig og uenig – 32 %

Helt enig og enig – 73 %

Samlet

Samlet

Ser man på tilknytningen til det sogn, man bor i, 
sammenlignet med klyngen som helhed, er borger-
nes tilknytning til sognet større end tilknytningen 
til klyngen som helhed. Det er ikke overraskende, 
da et sogn er en historiske enhed, som de fleste 
er vokset op med, mens landsbyklyngen er en ny 

enhed, som er i gang med at opbygge en fælles 
identitet på tværs af sognegrænserne. Skal klyngen 
lykkes som enhed, skal der derfor fremadrettet ar-
bejdes med at udvikle en fælles følelse af identitet 
på tværs af de eksisterende sognegrænser.

Helt enig 12 %

Enig 44 %

Uenig 22 %

Helt uenig 10 %

Ved ikke 12 %

Helt enig  25 %

Enig 48 %

Uenig 13 %

Helt uenig 6 %

Ved ikke 8 %

Helt enig og enig – 56 %

Ved ikke – 8 %
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Familie og venner (40 %), Naturkvaliteter (34 %) samt 
det at være Født og opvokset i området (27 %) spiller 
den største rolle for respondenterne, når de angi-
ver de vigtigste årsager til at bosætte sig i området. 
Men også Sammenhold og fællesskab (26 %) samt 
Rimelige boligpriser (24 %) optræder som vigtige 

parametre. Under ’Andet’ er de hyppigste årsager til at 
bosætte sig i området kærlighed. Altså at man er flyt-
tet til området for at bo sammen med en kæreste eller 
ægtefælle. Flere skriver også, at det var lidt tilfældigt, 
men at de ’faldt’ for stedet.

Når først man er flyttet til klyngen, viser områdets 
kvaliteter sig for alvor. Nærhed til naturen (52 %), 
Nærhed og fællesskab i lokalområdet (42 %) samt 
God mulighed for de daglige indkøb (33 %) fremhæ-
ver respondenterne, som de tre største kvaliteter ved 
at bo i området. 

Naturen og fællesskabet i lokalområdet optræder 
således både som motiverende faktorer til at flytte 
til området og som stedbundne kvaliteter, når 
først man bor der. Området lever på den måde 
op til forventningerne. Under ’Andet’ angiver flere 
rimelige boligpriser, og at de har familie og venner i 
området.

HVAD ER DE VIGTIGSTE GRUNDE TIL, AT DU BOR, HVOR DU BOR?  
(MAKS. 3 SVAR) (N=1.416)

HVAD ER DET BEDSTE VED AT BO I OMRÅDET? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.386)

Født og opvokset i området

Jeg har familie og/eller venner i området

Mit arbejde og/eller min families arbejde 

Rimelige boligpriser

Afventer hussalg/flytning

Sammenhold og lokalt fællesskab/kvaliteten  
ved at bo i et mindre lokalområde

Naturkvaliteter

Fritidsinteresser (fx områdets kultur- og foreningsliv)

Tryghed for mig (og min familie)

Andet

Nærhed og fællesskab i lokalsamfundet
Mulighed for mindre husdyrhold  

i forbindelse med egen bolig
Mulighed for at børn selv kan gå  

og cykle til skole og fritidsaktiviteter
God mulighed for de daglige indkøb

Nærhed til naturen med mulighed for  
gå, cykle, løbe, rideture og andre aktiviteter

Turisme og sommerhusgæster skaber liv i området

Områdets kulturelle tilbud og samlingssteder

Et rigt foreningsliv

Her bor mange, som jeg har meget til fælles med

Andet

27 %

40 %

19 %

24 %

3 %

26 %

34 %

10 %

20 %

10 %
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Over halvdelen (51 %) tror, at befolkningstallet 
stiger i klyngen i løbet af de næste ti år. 31 % 
er uenige og 18 % svarer ved ikke. Borgerne er 
derfor meget delte på dette område. Det bliver 

derfor meget spændende at se, hvordan kommu-
nen og klyngen kan samarbejde om bosætning for 
at udvikle det potentiale, der er i Rebild Øst som 
bosætningssted.

Helt uenig og uenig – 31 %

Helt enig og enig – 51 %

OM TI ÅR TROR JEG, AT DER BOR FLERE MENNESKER 
 I MIN BY, END DER GØR I DAG. (N=1.346)

Ved ikke – 18 %

4.2 OPTIMISME
Fra 2011 og frem til i dag er indbyggertallet faldet 
i klyngen. Fra 2014-2015 spores der dog små 
tegn på fremgang, da kurven er knækket i fire af 
sognene (3.3). I lyset af dette er det interessant at 
se på, hvordan borgerne forestiller sig udviklingen i 
klyngen i de kommende år.

SamletHelt enig  21 %

Enig 30 %

Uenig 23 %

Helt uenig   8 %

Ved ikke 18 %
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4.3 ORGANISERING AF SAMARBEJDE
Det er organiseringen af samarbejdet mellem 
landsbyerne, som danner fundamentet til den 
udvikling, der sker i klyngen. Målet med organise-
ringen er derfor at skabe en struktur, som muliggør 
et samarbejde på tværs. Kun på den måde kan der 
i fællesskab arbejdes med de langsigtede perspek-
tiver. Derfor vil de øvrige mål ikke kunne opfyldes, 
medmindre organiseringen er på plads.

Som nævnt i indledningen (1) har der ikke tidligere 
været et prioriteret samarbejde mellem nabobyerne 
i klyngen. Det første officielle borgermøde i marts 
var derfor med til at løbe samarbejdet i gang. På 
den baggrund er det relevant at se på, hvordan 
borgerne vurderer udgangspunktet for at samarbej-
de på tværs.

Næsten halvdelen, 43 %, af respondenterne ved 
ikke, hvordan samarbejdskulturen er mellem 
landsbyerne i dag. De øvrige respondenter fordeler 
sig med 32 %, der mener, der er godt samarbejde, 

og 25 % som er uenige. Det vidner om et generelt 
svagt kendskab til det eksisterende samarbejde. 
Det er netop et styrket samarbejde, som styregrup-
pen for landsbyklyngen arbejder med. 

Helt uenig og uenig – 25 %

Helt enig og enig – 32 %

DER ER I DAG ET GODT SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.309)

Ved ikke – 43 %

SamletHelt enig    2 %

Enig 30 %

Uenig 22 %

Helt uenig   3 %

Ved ikke 43 %
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En stærkere fælles organisering handler også om 
at dele viden med nabolandsbyerne. Hertil svarer 
34 %, at de ikke ved, om den tværgående deling 
af information fungerer i dag. 37 % synes, der sker 

en deling af viden, mens 29 % er uenige. Der er 
således et stort potentiale for forbedring, når 63 % 
samlet set svarer ved ikke eller er uenige i, at det 
fungerer.

83 % af respondenterne er enige i, at et samarbej-
de på tværs mellem landsbyerne er nødvendigt, 
hvis landsbyerne fremover skal overleve. 7 % er 
uenige, og 10 % ved ikke. Det kan derfor konklu-

deres, at der tegner sig et meget klart billede af 
en gruppe borgere, som ved, at samarbejde er en 
forudsætning for, at de enkelte byer overlever. 

Helt afgørende for klyngesamarbejdet er, at 
borgerne bakker op om et stærkt samarbejde på 
tværs mellem landsbyerne. Uden borgernes tro på 
samarbejdet vil det ikke være muligt at skabe en 

stærk landsbyklynge. Borgerne bekræfter således, 
at landsbyer står stærkere, når de står sammen. 
Det giver styregruppen og projektet som helhed en 
fundamental opbakning til det videre arbejde.

Helt uenig og uenig – 29 %

NÅR DER AFHOLDES ARRANGEMENTER I LANDSBYERNE,  
ER VI GODE TIL AT INFORMERE NABOLANDSBYERNE OM DET. (N=1.309)

HVIS VI SKAL OVERLEVE SOM LOKALSAMFUND, ER DET NØDVENDIGT, AT VI 
SAMARBEJDER TÆT MED DE ØVRIGE LANDSBYER I OMRÅDET. (N=1.318)

Ved ikke – 34 %

Helt enig og enig – 37 %

Helt uenig og uenig – 7 %

Ved ikke – 10 %

Helt enig og enig – 83 %

Samlet

Samlet

Helt enig  5 %

Enig 32 %

Uenig 25 %

Helt uenig 4 %

Ved ikke 34 %

Helt enig  30 %

Enig 53 %

Uenig   5 %

Helt uenig   2 %

Ved ikke 10 %
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Organiseringen i Rebild Øst
Rebild Øst har valgt at organisere sig med en styre-
gruppe og en række arbejdsgrupper. Styregruppen 
består af ni personer. Heraf udgør DGI proceskon-
sulenten og den kommunale repræsentant to af 
personerne. Styregruppen blev dannet på baggrund 

af borgermødet i marts. Tovholdergruppen bag 
ansøgningen bød ind med kandidater til styregrup-
pe, borgerinvolveringsgruppe og kommunikations-
gruppe ud fra de efterlyste kompetencer. På mødet 
meldte flere sig på banen, og organisationen kom 
endelig på plads.

Der er ud over styregruppen dannet en kommu-
nikationsgruppe, en borgerinvolveringsgruppe og 
en fundraisergruppe. Kommunikationsgruppen 
koordinerer og styrer den interne og eksterne 
kommunikation fra styregruppen og de nedsatte 
arbejdsgrupper. Kommunikationsgruppen har det 
overordnede ansvar for hjemmesiden, for Facebook 
og øvrige medier. 

Borgerinvolveringsgruppen arbejder med den ge-
nerelle involvering og mobilisering af frivillige. Der 
samarbejdes tæt med kommunikationsgruppen. 

Fundraisergruppen hjælper de andre grupper og 
projektet som helhed. Grupperne kan alle bestille 
hjælp til opgaver hos hinanden. 

I forbindelse med borgerundersøgelsen, som blev 
udsendt via e-Boks, har 119 borgere tilkendegivet, 
at de gerne vil kontaktes for at høre mere om mulig-
hederne for at blive frivillig i projektet. Lykkedes det, 
at få involveret de mange potentielle nye frivillige, 
vil det påvirke den nuværende organisering. Flere 
nye arbejdsgrupper vil blive dannet inden for de 
emner, borgerne brænder for.

KOMMUNIKATION FUNDRAISERGRUPPE

STYREGRUPPE

BORGERINVOLVERING

4.4 KOMMUNIKATION

En god kommunikation på tværs af landsbyerne er 
med til at styrke den enkelte landsby og synliggø-
re klyngen som en enhed. Derfor er en styrket og 
koordineret kommunikationsindsats meget vigtig i 
klyngesamarbejdet.

Ved at kende borgernes foretrukne måder at søge 
informationer på om lokalområdet, kan styregruppen 
og de enkelte arbejdsgrupper få inspiration til, hvor-
dan de bedst kommunikerer med borgerne. Borger-

ne bliver derfor spurgt om deres nuværende vaner 
og fremtidige behov, når de søger informationer.

45 % har hørt om landsbyklyngen før de deltog i 
borgerundersøgelsen.  55 % har ikke. Det svarer 
til, at over 700 borgere ikke på forhånd har hørt om 
klyngesamarbejdet, men nu kender til det. På den 
måde har borgerundersøgelsen været med til at 
sætte klyngesamarbejdet på den lokale dagsorden 
og øge kendskabet til det.
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Når borgerne skal angive, hvor de har hørt om klyn-
gesamarbejdet, peger de primært på lokale aviser 
(50 %), ved at snakke med folk fra lokalområdet  
(42 %) og Facebook (40 %). Under ’Andet’ peger  
respondenterne på Borgermødet i marts, på for-
eningsarbejde og flere nævner at have hørt positiv 
omtale om det via skolen, børnehave og menigheds-
råd, hvor samarbejdet har været på dagsorden.

Fremadrettet foretrækker borgerne at holde sig 
orienteret om udviklingen i lokalområdet via Lokale 

aviser (56 %), Mails/nyhedsbreve (48 %) og Face-
book (40 %). Der sker desuden en markant stigning 
i antallet af personer, der ønsker en lokal hjemmesi-
de at orientere sig på. Men også ønske om en App 
er tydeligt. 

Under ’Andet’ nævner flere, at de savner en hjem-
meside, der samler informationer om området. Det 
er netop en sådan hjemmeside, som styregruppen 
har lanceret i oktober 2017. 

HVOR HAR DU HØRT OM LANDSBYKLYNGEN? (N=582) 

HVORDAN FORETRÆKKER DU FREMADRETTET AT INDHENTE  
OPLYSNINGER OM LOKALE FORHOLD? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.297)

Mails/nyhedsbreve

Facebook

Lokale hjemmesider

Lokale aviser

Gennem samtale med andre personer i lokalsamfundet

Husstandsomdelt folder

Sogneblade

Opslag på lokale mødesteder

App med lokale nyheder

Andet

%0 10 20 30 40 50 60

20 %
48 %

40 %
40 %

11 %
21 %

50 %
56 %

42 %
15 %

3 %
24 %

1 %
5 %

4 %
7 %

1 %
16 %

7 %
1 %
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Rebild Øst får eget logo  
og åbner hjemmeside
Siden klyngesamarbejdet tog fart med borgermødet 
i marts 2017, er der allerede sket flere initiativer på 
kommunikationssiden. Klyngen har fået et logo, som 
visuelt binder byerne i samarbejdet sammen og en 
fælles hjemmeside for klyngen er åbnet i oktober 
2017 på domænet https://www.rebildøstklyngen.
dk. Der er oprettet en Facebookside med navnet 
Rebild Øst Klyngen og kommunikationsgruppen og 
proceskonsulenten har siden februar 2017 fodret 
pressen med pressemeddelelser og fotos, ligesom 
der er afholdt pressemøder med Nordjyske medier 
to gange. Det har resulteret i mange fine presseom-

taler i aviserne, også de husstandsomdelte. Det høje 
kendskab til klyngesamarbejdet via lokalaviser kan 
således ses som resultatet af et godt strategisk ar-
bejde fra kommunikationsgruppens side. Hjemmesi-
den vil på sigt kunne imødekomme borgernes ønske 
om en samlet digital platform for informationer. 

I relation til borgernes foretrukne informationsveje 
fremadrettet er både en Facebookside og en fælles 
hjemmeside fint i tråd med borgernes ønsker, der 
viser at digitale platforme vinder frem. Det er dog 
værd at huske, at Lokale aviser fortsat med 56 % 
er borgernes foretrukne måde at orientere sig om 
lokalområdet på.
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HVAD FIK DIG I GANG MED DET FRIVILLIGE ARBEJDE? (N=318)

Blev opfordret/valgt

Interesse for sagen

Udsprang af mine børns aktiviteter

Det var nødvendigt, nogen måtte gøre det

TV-udsendelse eller avisartikel om frivilligt arbejde

Fik tid til overs

Ønske om at deltage i et socialt fællesskab

Andet

%

41 %

55 %

24 %

23 %

0 %

8 %

36 %

1 %
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4.5 FRIVILLIGHED OG BORGERINVOLVERING
En stærk landsbyklynge vokser frem af engagerede 
borgere15. Borgere, der vil involvere sig og yde en 
frivillig indsats. Uden et stærk frivilligt engagement 
bliver det meget vanskeligt at skabe udvikling i 
landsbyklyngen. Det er derfor vigtigt at kortlægge 
kulturen og motivationen for frivilligt arbejde, da det 
giver styregruppen et vigtigt redskab til at få folk 
engageret. 

I borgerundersøgelsen har 119 borgere givet udtryk 
for, at de gerne vil kontaktes for at høre mere om 
mulighederne for at bliv frivillig i Rebild Øst. Det 
giver styregruppen et fantastisk skub fremad i 
arbejdet med at engagere folk. Det bekræfter, at 

der er et stort potentiale for at involvere borgerne i 
udviklingen af klyngen.

Der er ligeledes høj bevidsthed om, at borgerne 
spiller en afgørende rolle, hvis landsbyerne frem-
over skal overleve. 84 % af respondenterne mener, 
at det er nødvendigt, at borgerne involverer sig 
aktivt, hvis landsbyerne skal overleve. 10 % svarer, 
at de ikke ved, om det har betydning, og kun 6 % er 
uenige.

Folk har forskellige motivationsfaktorer for at lave 
frivilligt arbejde, og det er vigtigt at kende de be-
væggrunde for at kunne appellere til nye frivillige.

Respondenterne motiveres først og fremmest af 
interesse for sagen (55 %). Herefter kommer, de er 
blevet opfordret/valgt (41 %) og på tredjepladsen 

kommer børns aktiviteter (24 %). Under ’Andet’ 
skriver flere, at de altid har gjort det, og at det ligger 
i deres opdragelse.

Motivationsfaktorerne i Rebild Øst kan bruges til 
rekrutteringen af nye frivillige. Her ligger der en vigtig 
mission i at kommunikere de motivationsfaktorer ud, 
som borgerne har peget på. For det første, at der 
vil være muligheder for at arbejde med et emne, de 
brænder for. Og for det andet at ’prikke’ og personligt 
opfordre dem til at tage del i klyngesamarbejdet. 

Ser man på landsdækkende undersøgelser, så har 
35 % af danskerne udført frivilligt arbejde inden for 
det seneste år16. Blandt respondenterne i Rebild 
Øst er det 41 %, der laver frivilligt arbejde. 55 % 

gør ikke, mens 4 % ikke gør i øjeblikket, men gerne 
vil kontaktes for at høre om mulighederne. Der er 
således en ganske god kultur for at involvere sig. 
Tilsammen med de 119 borgere, der vil kontaktes 
for at høre om mulighederne for at blive frivillig i 
Rebild Øst, er der derfor god grobund for en stærk 
borgerinvolvering.

Et er motivationen til at komme i gang med at lave 
frivilligt arbejde. Noget andet er det personlige ud-
bytte, man får, når først man er kommet i gang.
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At deltage i et socialt fællesskab (60 %) samt at 
gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (60 
%), er de ultimativt mest betydningsfulde outputs 
for respondenterne. Herefter kommer med 38 % at 

gøre noget konkret på et område, der optager den 
enkelte. Under ’Andet’ nævnes, at de bare gerne 
vil hjælpe, at det giver energi, og at de får bedre 
kendskab til lokalområdet ved at involvere sig. 

Det er interessant, at respondenterne peger på 
det sociale fællesskab som det ene af de to mest 
værdifulde aspekter ved frivilligt arbejde. Når først 
man er kommet i gang med det frivillige arbejde, 
er fællesskabet således vigtigere end interessen 

for sagen. Fællesskabet og de sociale relationer er 
derfor stærkere værdier og en stærkere drivkraft 
end interessen for sagen. På trods af at det udgjor-
de den indledende interesse.

HVAD GIVER DET DIG AT LAVE FRIVILLIGT ARBEJDE? (N=522)

Jeg kan gøre noget konkret på områder, som optager mig

Jeg deltager i et socialt fællesskab, som jeg værdsætter

Jeg kan gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet

Jeg bliver mere tilfreds med mig selv, når jeg hjælper andre

Jeg kan lære mere om det, jeg arbejder med

Jeg kan få kontakter, som kan hjælpe mig senere i livet

Andet

38 %

60 %

60 %

18 %

11 %

16 %

1 %

%0 10 20 30 40 50 60
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Otte dialogmøder om  
værdier i klyngesamarbejdet
For at involvere borgerne og skabe opmærksomhed 
om klyngesamarbejdet har styregruppen afholdt 
otte dialogmøder. Dialogmøderne har været åbne 
for alle og er foregået i de lokale forsamlingshuse 
og på skolerne. På møderne har borgerne disku-

teret, hvad det er for en kultur, der skal til, for at 
klyngesamarbejdet lykkes. De har også talt om, 
hvilke værdier, der skal bane vejen for samarbejdet, 
og borgerne har givet konkrete input til det videre 
arbejde. Det har de gjort ud fra en række temaer, 
som er skitseret nedenfor. 

OTTE TEMAER

1. Faciliteter og mødesteder, haller, forsam-
lingshuse, kultur- og medborgerhuse, spiseste-
der, kirker med flere.

2. Lokalråd, landsbyforeninger, borgerforenin-
ger med flere.

3. Foreninger, idræt, interessegrupper, kultur, 
lokalhistorie med flere.

4. Skoler, daginstitutioner,  
dagplejere, børnefamilier med flere.

5. Stier og friluftsliv med flere

6. Erhverv og handel med flere

7. Unge 

8. Ældre og seniorer
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Styregruppen har samlet op på alle møder, og 
referaterne er kommunikeret ud via kommunikati-
onsgruppen. I det følgende afsnit bringes et uddrag 
af dialogmødet med de unge.

De unge
De unge er en særlig målgruppe i klyngesamarbej-
det. Det er fremtidens borgere, men for at deltage i 
borgerundersøgelsen skal man være fyldt 16 år. For 
at lytte til de unges syn på området og deres syn på 
at vokse op i Rebild Øst har styregruppen afholdt 
et dialogmøde specifikt med de unge. Dialogmødet 
havde form som et gruppeinterview. Resultaterne 
bringes her i en forkortet udgave.

De unge har mange idéer til aktiviteter, og mest 
interessant er, at de nævner et øget samarbejde 
på tværs, som noget der vil øge kvaliteten i at være 
ung i Rebild Øst. Det er særligt klubberne i tre af 
byerne, de unge ser som de mødesteder, der kan 
samle vennerne uden for hjemmet. Transporten 
mellem byerne er den største udfordring i forhold til 
at samarbejde og styrke hinandens aktiviteter.

I det følgende bringes en række citater fra dialog-
mødet med de unge.

Hvad er det vigtigste for jer unge at tage fat på  
i forhold til udvikling af Rebild Øst Klyngen?

”Transportmuligheder så vi kan komme frem og 
tilbage mellem byerne og mellem klubberne og 
skolerne efter skoletid”.

"Vi ønsker at de tre klubber i Blenstrup, Tern-
drup og Bælum kan have åbent tre forskellige 
aftener f.eks. mandag, onsdag og fredag. Men 
det er svært med transporten. Det er ikke man-
ge fra Bælum, som kommer til Blenstrup."

"Med åbent tre forskellige aftener, så der er 
mulighed for at besøge hinanden i klubberne. 
Vi kan invitere hinanden fra 6. kl., så vi kan 
komme rundt i klyngen og se, hvad vi kan hver 
især. Der er 10 potentielle unge fra Hellum Fri, 
som kan komme med”.

Har I nye idéer til aktiviteter?

"Der er brug for noget, der ikke er præget af 
skole. Der er brug for nogle flere aktiviteter.
Vi vil gerne selv tjene penge – gøre os fortjent 
til at komme på nogle ture, f.eks. også bare 
en shoppetur, en tøsetur til Aalborg. Vi kunne 
tjene penge ved auktion eller salg af upcyclede 
genbrugsting – de laves om og sælges”.
 
”Vi kan lave reklame for hinandens klubber på 
snapchat og med sjove film på YouTube.

Filmaftener, kreativt værksted, flette armbånd, 
fingerstrik, lære at strikke rigtigt, hækle, mad-
lavning, bagedyst, sportsaktiviteter i ungdoms-
klubregi, fodbold, rundbold, ture, låne spej-
derhytten til overnatninger, drengene vil gerne 
have hjælp til motorer, til at makke knallerter og 
lære at lappe cykler, drengene kan måske også 
være fotomodeller hos Hanne, virksomhedsbe-
søg, fitness indendørs i Blenstrup med vægte 
og cirkeltræning for unge”. 
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4.6. KOMMUNESAMARBEJDE
På trods af den borgerdrevne tilgang spiller samar-
bejdet med kommunen en vigtig rolle. I styregrup-
pen deltager en kommunal repræsentant på mø-
derne, og kommu¬nen fungerer som økonomiske 
bidragsyder til projektet. Uden kommunalt samtykke 
kan klyngen derfor ikke etableres.

Rebild Kommunes landdistriktspolitik
Rebild Kommune har en landdistriktspolitik17. I 
politikken er en række fokusområder beskrevet, 
som er relevante i forhold til klyngesamarbejdet. 
Fokusområderne er: 1) Attraktive boliger, 2) Natur 
og Friluftsliv, 3) Sammenhold og fællesskab samt 4) 
Positiv omtale. Med politikken forpligter kommunen 
sig til at skabe attraktive landdistrikter i samarbejde 
med landsbyrådet og borgerne i landsbyerne.

Politikken formulerer, at det er ambitionen at un-
derstøtte samarbejde i de enkelte landsbyer og på 
tværs af landsbyerne. Landsbyklyngesamarbejdet 
er således et eksempel på realisering af landdi-
striktspolitikken i praksis, hvor borgere og kommu-
ne i fællesskab arbejder med at styrke områdets 
kvaliteter.

Trods landdistriktspolitikken og ønsket om at 
understøtte samarbejdet med og mellem landsby-
erne, er det langt fra alle borgere, der er klar over, 
hvordan man kan få indflydelse på lokaludviklingen. 
Borgerne bliver derfor spurgt til deres kendskab til 
samarbejdet mellem borger og kommune.

VED DU, OM DIN KOMMUNE HAR OVERORDNEDE POLITIKKER OG/ELLER 
STRATEGIER FOR SAMARBEJDER MED CIVILE AKTØRER? (N=1.279)

Ja, det har den

Nej, det har den ikke

Ved ikke

76 %, ved ikke, hvad der findes af lokale politikker 
for samarbejdet mellem borgere og kommune.  

21 % kender til rammerne for det, mens 3 % ikke 
tror, de findes.

Resultatet betyder, at over trefjerdele af responden-
terne reelt ikke er klar over, i hvilken grad samarbej-
det med borgerne er prioriteret, og hvad rammerne 
er for det. I klyngeprojektet bliver det derfor en op-

gave at få kommunikeret, at klyngesamarbejdet er 
et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune.

%

21 %

3 %

76 %
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4.7. MØDESTEDER
Mødesteder har stor betydning for hverdagslivet. 
Ofte bliver mødesteders betydning først synlige, 
når et mødested lukker eller bliver nedlagt. Ikke blot 
forsvinder der et sted med en funktion, der forsvin-
der også et rum for menneskeligt samvær og social 
udveksling. I dagligdagen styrker mødesteder det 
personlige netværk og fællesskabet blandt bor-
gerne. Mødesteder har således betydning for den 

enkeltes sundhed og velbefindende. Sådan er det 
også for borgerne i Rebild Øst. 

I forskningen omkring landsbyklynger skelner 
man mellem tre typer af mødesteder: (1) formelle 
mødesteder, (2) uformelle mødesteder og (3) tredje 
mødesteder18. 

Styregruppen har arbejdet med at kortlægge en 
række af de centrale mødesteder i klyngen. De er 
markeret på kortet på næste side. Kortlægningen 
viser, at der er mange mødesteder og faciliteter i 
klyngen. Sammen med borgernes syn på en række 
udvalgte mødesteder giver kortlægningen et over-
blik over antal mødesteder samt deres betydning. 
Kortlægningen giver styregruppen et vigtigt redskab 
til at vurdere, hvilke mødesteder, der vil være med 
til at styrke fællesskabet.

FORMELLE  
MØDESTEDER
Formelle mødesteder er 
designet oppefra til bestemte 
aktiviteter. Man mødes med 
en forventning om et forudbe-
stemt læringsudbytte, og det 
er planlagt, hvad man mødes 
om. Deltagerne har derfor en 
formel rolle som eksempelvis 
menighedsmedlem, elev eller 
foreningsmedlem.

Eksempler på disse møde-
steder er kirken, skolen eller 
hallen. 

UFORMELLE  
MØDESTEDER
Uformelle mødesteder er skabt
nedefra gennem hverdagslivet.
Man kommer oftest med et for-
mål, men man mødes tilfældigt 
og snakker om løst og fast. 
Der er ikke et forudbestemt 
læringsudbytte.

Eksempler på disse mødeste-
der er købmanden, genbrugs-
stationen og stranden.

 

TREDJE  
MØDESTEDER
Tredje mødesteder er steder, 
hvor det sociale samvær er det 
primære formål. Det er ikke 
forudbestemt, hvad læringsud-
byttet er. 

Eksempler på tredje mødeste-
der er forsamlingshuset, kroen 
og den årlige sommerfest.
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Byernes faciliteter
  Askildrup: Grillhytte, Svævebane,  

Hoppepude.
  Blenstrup: Krolfbane, KFUM Spejder-

plads, Sportsplads, Multibane, Legeplads, 
Idrætscenter.

  Bælum: 1100 m2 uderum med outdoor  
faciliteter. Vandrerute, Idrætsanlæg, 
Bælum Mølle, Løbebane, Multibane, 
Shelterplads.

  Hellum: Multibane, Udendørs Motions-
redskaber, Bålhytte, Petanquebane, 
Hoppepude, Spejderplads.

  Horsens: Stier, telt, jagt og fiskeri.  
Dådyrindhegning.

  Siem: Stisystem, Bålhytte, Legeplads, 
Udkigstårn.

  Skibsted-Svanfolk: Junglesti, Petanque-
bane, Bålhytte, Sportsplads, Rideskole, å 
med mulighed for fiskeri.

  St. Brøndum: Stier, Sportsplads, Bålhytte, 
Petanquebane, Udendørs Motionsredska-
ber, Legeplads, Hoppeborg.

  Terndrup: Petanquebane, Spejderborg, 
Multibane, Svømmehal, Idrætscenter, 
MTB ruter.

  Gerding: skov, udendørs overdækket mø-
dehytte med borde/bænke og bålplads.

  Ll. Brøndum: Legeplads, sti til Birkene v. 
Øster Hurup, Østkystruten.

  Smidie: udsyn i alle retninger, Tofte sø og 
Lille Vildmose, legeplads, shelters med 
bålplads, toilet og bad, cykelruten Østky-
struten går gennem byen, ridestier.

  Solbjerg: 60 kæmpehøje eller baunehøje i 
området, den regionale cykelrute Øst-
kystruten krydser vejen, gl. jernbanetrace 
er ombygget til cykelsti fra Kongerslev via 
Bælum til Skelund. 

  Korup: Byen gennemskæres af  
Wiffertsholm Å, Korup bæk, gangsti.

  Thorup: cykelstier i begge retninger til 
Hellum og Terndrup.

  Lyngby og Dollerup: ligger begge langs 
Lyngby-Skibsted Å.

Skoler, Børnehaver og SFO
17   Blenstrup Skole, Brøndumvej 3, 9520 

Skørping Bakkehusene Blenstrup, Blen-
strup Halvej 2, Blenstrup, 9520 Skørping

18   Bælum Skole, Skolevej 2, 9574  
Bælum Østhimmerlands Ungdomsskole,  
Skolevej 10, 9574 Bælum

19   HellumFRI, Skørpingvej 78,  
9520 Skørping

20   Terndrup Skole, SFO og Ungdomsklub,  
Terndrup Halvej 1, 9575 Terndrup.  
Børnehuset Aavangen, Aavangen 2 C,  
9575 Terndrup 
Huset i Skoven, Børnehave og vugge-
stue, Skørpingvej 14B, 9575 Terndrup.

21   Skibsted Skole,  
Skibstedvej 26, 9293 Kongerslev

Kirker i Rebildøstklyngen
   Blenstrup Kirke, Blenstrup Kirkevej 2A,  

9520 Skørping
   Bælum Kirke,Smidievej 1, 9574 Bælum
   Fræer Kirke, Fræer Kirkevej 3, 9520 

Skørping
   Gerding Kirke, Sct Jørgensvej 1,  

9520 Skørping
   Lyngby Kirke, Lyngbyvej 7,  

9520 Skørping
   Siem Kirke, Skørpingvej 29,  

9575 Terndrup
   Skibsted Kirke, Skibstedvej 32,  

9293 Kongerslev
   Solbjerg Kirke, Solbjerg Kirkevej 1,  

9574 Bælum
   Store Brøndum Kirke, Ejstrupvej 11,  

9520 Skørping
   Terndrup Kirke, Skørpingvej 14A,  

9575 Terndrup
   Thorup Kirke, Thorup Kirkevej 5,  

9520 Skørping

Forsamlingshuse og haller
   Blenstrup Kultur og Aktivitescenter, Blen-

strup Halvej 1, Blenstrup, 9520 Skørping
   Blenstrup Hallen, Blenstruphalvej 2, 9520 

Skørping
   Bælum Hallen, Skolevej, 9574 Bælum
   Bælum Skovpavillon, Østre Skovvej 16, 

9574 Bælum
   Fræer Forsamlingshus, Fræervej 8, 9520 

Skørping
   Korup Forsamlingshus, Vester Korupvej 

35, Korup, 9560 Hadsund
   Kulturhuset Toften, Skibstedvej 27, Skibs-

ted, 9293 Kongerslev
   Ll. Brøndum Forsamlingshus, Lille Brøn-

dumvej 7, Ll. Brøndum, 9574 Bælum
   Lyngby Forsamlingshus ”Den gl. skole" 

Lyngbyvej 14, Lyngby, 9520 Skørping
   Siem Forsamlingshus, Skørpingvej 36, 

Siem, 9575 Terndrup
   St.Brøndum Forsamlingshus, Lyngbyvej 

58, St. Brøndum, 9520 Skørping
   Solbjerg Forsamlingshus, Fredenslundvej 

2, Solbjerg, 9574 Bælum
   Terndrup Idrætscenter, Hal og svømme-

hal, Terndrup Halvej 5, 9575 Terndrup 
   Terndrup Medborgerhus, Terndrup center 

6-8, 9575 Terndrup

Bælum

Smidie

Lille 
Brøndum

Solbjerg
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HVILKE MØDESTEDER HAR POTENTIALE TIL FREMADRETTET AF STYRKE 
FÆLLESSKABET PÅ TVÆRS AF LANDSBYERNE? (N=1.250)

Institutioner  
(fx skole, børnehave og vuggestue)

Forsamlingshuse

Dagligvarebutikker

Kirker og menighedshuse

Haller og klubhuse

Tilbagevendende årlige arrangementer  
(fx byfester)

Naturen  
(fx legepladser, shelterpladser og bålhytter)

8,5

7,7

8,2

8,7

8,8

8,8

7,7

0 2 4 6 8 10

Borgerne bliver i spørgeskemaundersøgelsen bedt 
om at vurdere en række mødesteders betydning for 
fællesskabet. De kan svare på en skala fra 0-10, 
hvor 0 styrker fællesskabet mindst og 10 styrker 
fællesskabet mest. 
Tabellen viser de forskellige tyder af mødesteder 
og den gennemsnitsvurdering, som borgerne giver 

dem i spørgeskemaet. Tilbagevendende årlige ar-
rangementer (8,8) og Haller og klubhuse (8,8) er på 
en delt førsteplads de mødesteder, der vurderes til 
at have det største potentiale til at styrke fællesska-
bet på tværs af klyngen. Herefter kommer Kirker og 
menighedshuse (8,7) og Institutioner (8,5). 

I forhold til de tre typer mødesteder er Tilbageven-
dende årlige arrangementer et ’tredje mødested’. 
Det betyder, at det sociale samvær er i fokus, og 
at det er tilfældigt, hvem man møder, og hvad man 
taler om. I den type mødested ligger et frirum og en 
åbenhed i forhold til at møde andre mennesker, og 
den funktion vurderes højt af respondenterne. Det 
samme gælder til en vis grad Haller og klubhuse, 
som også prioriteres højt. Selv om man på denne 
type mødesteder typisk mødes om et mere klart 
formål, nemlig at dyrke en aktivitet, er det ikke på 
forhånd givet, hvad snakken går på. Hverken før 

aktivitetens begyndelse eller i ”3.halvleg”.
Borgerne har også mulighed for at skrive andre 
mødesteder, der har betydning for fællesskabet. 
Her skriver flere, at man kan øge sammenholdet 
i klyngen ved at lave en kulturbegivenhed, der 
går på skift mellem byerne en gang om året; at p. 
pladser ved dagligvarebutikker giver gode snakke; 
at de sociale medier fx Facebook også er et vigtigt 
mødested; at møllen i Bælum, genbrugspladsen 
og almindeligt naboskab også er værdifulde steder, 
hvor fællesskabet styrkes. 

0 Styrker fællesskabet mindst. 
10 styrker fællesskabet mest.
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Fritidslivet har stor betydning for danskerne. Det 
gode liv på landet hænger sammen med et aktivt 
liv med mulighed for fritidsaktiviteter. Gode aktivi-
tetstilbud er med til at gøre et område attraktivt og 
det både tiltrækker og fastholder borgere. Målet har 

derfor været at kortlægge det nuværende aktivitets-
udbud samt at undersøge, hvad borgerne i klyngen 
ser af behov for aktivitetsudbud i fremtiden.
I første omgang bliver borgerne spurgt ind til idræts-
faciliteterne i området. 

4.8 AKTIVITETSUDBUD

ER DU TILFREDS MED DE LOKALE IDRÆTSFACILITETER TIL  
FORENINGSLIVET? (N=1.220)

Ja

Nej

%

85 %

15 %

0 20 40 60 80 100

ER DU TILFREDS MED UDBUDDET AF FRITIDS- OG AKTIVITETSTILBUD I DIT 
LOKALOMRÅDE? (N=1.238)

Langt de fleste (78 %) er tilfredse med det fritids- og 
aktivitetsudbud, der findes i lokalområdet. 22 % er 
ikke tilfredse. 

Ja

Nej

%

78 %

22 %

0 10 20 30 40 50 60 70 80

På en rangliste over den bedste facilitetsdækning 
i Danmark indenfor idrætsfaciliteter og haller ligger 
Rebild Kommune på en 16. plads ud af landets i 
alt 98 kommuner19. Det er en ganske fin placering, 
der afspejles i borgernes tilfredshed. I øvrigt ses 
den tendens ofte i landdistrikterne, at borgerne 
har længere til idrætsfaciliteten eller hallen end i 
byområderne, men til gengæld er man ikke nær så 

mange indbyggere om at dele faciliteten.
Borgerne kunne også skrive forslag til forbedringer. 
Det benytter flere sig af. Her nævner de primært, at 
omklædningsrum og halgulve flere steder trænger 
til vedligehold og fornyelse.

85 % er tilfredse med de lokale idrætsfaciliteter.  
15 % er ikke. 
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NATUR OG OUTDOOR (N=512)

Mountainbike

Vandreture

Kano/kajak

Ridning

Fiskeri

Vinterbadning/badeklub

Andet

29 %

63 %

19 %

18 %

22 %

9 %

14 %

%0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inden for Natur og outdoor er vandreture den helt 
store højdespringer. 63 % efterspørger vandretu-
re, og det er dermed den klart mest efterspurgte 
aktivitet. Herefter kommer mountainbike (29 %) og 
fiskeri (22 %). Under ’Andet’ nævner flere cykelstier 

og naturstier i område, der kan forbinde de små 
landsbyer til hinanden, crossfit udendørs, hundeskov 
samt airsoft, der går ud på at "markere" sin modstan-
der med en softgun. Der findes klubber til dette flere 
steder i Danmark.

HAR DU FORSLAG TIL NYE AKTIVITETER? (N=1.230)

Borgerne har mulighed for at komme med idéer til 
nye aktivitetsudbud. 36 % har idéer hertil, mens  
64 % ikke har. Idéerne fordeler sig på tre overordne-
de kategorier.

Ja. Sæt flueben/noter dine forslag til nye 
aktiviteter, hvor de passer bedst ind 

Nej, jeg har ikke forslag til nye aktiviteter

%

36 %

84 %

0 20 40 60 80 100
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IDRÆT OG MOTION (N=508)

Gymnastik

Svømning

Fitness (spinning, aerobic, yoga m.m.)

Boldspil (fodbold, håndbold, badminton m.m.)

Løb

Landevejscykling

Rulleskøjter/skateboard

Andet

30 %

28 %

41 %

28 %

20 %

12 %

12 %

12 %

%0 10 20 30 40 50

Inden for Idræt og motion fordeler respondenternes 
svar sig bredt på flere kategorier med fitness (41 %), 
gymnastik (30 %) samt boldspil og svømning (28 %) 
som de mest populære. Under ’Andet’ nævner flere, 
at der er basis for et yoga hold, at dans mangler, 

samt at der er behov for aktiviteter til folk med skå-
nebehov. Det kan både skyldes alder eller kroniske 
sygdomme. Flere ønsker flere aktiviteter for ældre 
og er bekymrede for, at det kan være svært, at finde 
gode instruktører til de hold. 

KULTUR (N=554)

Musiklokale/-skole

Biograf/filmklub

Bibliotek og læseklub  

Sy- og strikkeklub

Aftenskole

Fælles madlavning

Aktiviteter for unge

Andet

21 %

36 %

20 %

17 %

30 %

32 %

40 %

10 %

%0 5 10 15 20 25 30 35 40

Inden for Kultur er de mest efterspurgte emner Ak-
tiviteter for unge (40%), Biografklub/filmklub (36 %) 
og Fælles madlavning (32 %). Under ’Andet’ foreslår 
flere, at der laves fællesspisninger, som kan foregå 

i forsamlingshusene, hvor man kan mødes og lave 
mad til flere og særligt invitere tilflyttere og udlæn-
dinge. Der er også forslag til konkrete aktiviteter som 
fotokursus og sangaftener.
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HVILKE ARRANGEMENTER HAR STØRST UDVIKLINGSPOTENTIALE TIL AT 
SAMLE BORGERNE PÅ TVÆRS AF KLYNGEN? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.216)

HVOR LANGT ER DU VILLIG TIL AT TRANSPORTERE  
DIG TIL DIN FRITIDSINTERESSE? (N=1.218)

Sportsstævner og konkurrencer

Festivaler og kulturdage

Årstidsfester (fx fastelavn, julefest, høstfest) 

Markedsdage

Kirkelige aktiviteter

Fællesspisning

Andet

Ved ikke

Under 5 km.

5-9 km.

10-19 km.

Over 20 km. 

48 %

44 %

47 %

42 %

9 %

26 %

3 %

11 %
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%

24 %

34 %

28 %

14 %
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Sportsstævner og konkurrencer (48 %), Årstidsfester 
(47 %) samt Festivaler og kulturdage (44 %) ser 
borgerne, som de tre bedste bud på fælles aktivite-

ter, der kan samle og styrke fællesskabet i klyngen. 
Under ’Andet’ nævnes skolearrangementer, pinse-
marked og koncerter i Skovpavillonen.

Borgerne svarer også på, hvor langt de er villige 
til at transportere sig til deres fritidsinteresser. 
Flere har i undersøgelsen givet udtryk for, at de er 
bekymrede, fordi det er vanskeligt at finde gode 
instruktører og trænere til de forskellige hold. Hvis 
kvaliteten i aktivitetsudbuddene skal sikres, vil det 

flere steder betyde, at aktiviteterne vil placeres 
forskellige steder i klyngen, og borgerne vil have 
forskellige afstande for at kunne deltage. Derfor er 
det relevant at undersøge, hvor langt de faktisk er 
villige til at transportere sig, når de skal deltage i 
fritidsaktiviteter. 

Samlet set er 76 % villige til at bevæge sig op til 9 
km efter det rette aktivitetsudbud. 24 % vil bevæge 
sig under 5 km. Med 9 km. vil man stort set kunne nå 

på tværs af klyngen, og det kan derfor konkluderes, 
at der er udpræget villighed til at transportere sig 
rundt i klyngen efter det rette aktivitetstilbud. 
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Borgerne i Rebild Øst er klar over, at de er 
nødt til at samarbejde tæt på tværs af lands-
byerne, hvis de enkelte lokalsamfund skal 
overleve (4.3). Borgerne er også klar over, 
at deres engagement spiller en afgørende 
rolle, hvis det skal lykkes (4.5). Opgaven 
bliver nu, at skabe et bredere engagement. 
Med 119 borgere, der har tilkendegivet, 
at de gerne vil kontaktes for at høre mere 
om mulighederne for at blive frivillig, står 
landsbyklyngen på et godt fundament til det 
videre arbejde. 

Til sidst i undersøgelsen har styregruppen ønsket 
at få borgernes perspektiver på fremtiden klarlagt. 
Perspektiverne skal i tråd med resten af kortlægnin-
gen bruges som grundlag til at lave en strategiplan, 
der i sidste fase af etableringen formuleres på veg-
ne af hele klyngen. Spørgsmålene i det kommende 
kapitel er kommet med i borgerundersøgelsen efter 
ønske fra styregruppen.

FREMTIDS-
PERSPEKTIVER 

5.
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5.1. FOKUSPUNKTER I FREMTIDEN 
Borgerne svarer på hvilke emner, de mener, lands-
byerne skal samarbejde om i fremtiden.

HVAD SER DU SOM DE STØRSTE POTENTIALER, DER SKAL SAMARBEJDES 
OM FREMADRETTET? (MAKS. 3 SVAR) (N=1.205)

En god infrastruktur  
(kollektiv trafik, stisystemer, fibernet)

Gode skoler og institutioner

Fælles markedsføring af området

Godt samarbejde med kommunen,  
som tager borgerne med på råd

Pæne og attraktive byområder

Veludnyttede og attraktive naturområder

Et rigt foreningsliv med et stort aktivitetsudbud

Godt organiserede opholds- og mødesteder  

Et stærkt fællesskab og  
sammenhold som giver tryghed

Samarbejde mellem erhvervs- og turismeaktører

Ved ikke

%

58 %

65 %

13 %

31 %

26 %

19 %

26 %

7 %

19 %

3 %

5 %
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Gode skoler og institutioner (65 %), En god infra-
struktur (58 %) samt Godt samarbejde med kom-
munen (31 %) vurderer borgerne som de vigtigste 

områder at samarbejde om i fremtiden. Herefter 
kommer på en delt fjerdeplads Et rigt foreningsliv og 
Pæne og attraktive byområder (26 %). 

Med 65 % tilkendegiver respondenterne, at de bak-
ker op om et samarbejde på skoleområdet. Om det 
nuværende samarbejde med fælles ledelse er den 
rigtige form, fortæller undersøgelsen ikke noget om, 
men den bekræfter, at det er vigtigt for borgerne, at 
der samarbejdes og findes velfungerende skoler.
Transport næves af mange som en udfordring. Hvis 
ikke man har en bil, er det vanskeligt at komme 
rundt i klyngen. Udfordringerne med transport var 
også et hot emne på borgermødet i marts og på 
samtlige otte dialogmøder. Borgerundersøgelsen 

bekræfter dette. Det er et emne, der bør være 
opmærksomhed på i det videre arbejde.

At et godt samarbejde med kommunen kommer i 
top tre er interessant. Det viser en stor bevidsthed 
om, at samarbejde er vejen frem, og at organise-
ringen som en klynge, hvor netop en kommunal re-
præsentant sidder med i styregruppen, er en vigtig 
indgang til et styrket samarbejdet mellem borgere 
og kommune.
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5.2 DIT STØRSTE ØNSKE FOR OMRÅDET

Med et åbent spørgsmål har borgerne til sidst haft 
mulighed for at skrive deres største ønske for om-
rådet. Det har en del benyttet sig af. Styregruppen 
har gennemgået alle besvarelser og opdelt dem i 
temaer. I parentes ud for hvert tema står, hvor man-

ge respondenter der har ønsket det. Tilsammen 
giver resultaterne et indblik i borgernes ønsker for 
fremtiden. Emnerne er listet efter popularitet med 
det mest populære ønske øverst. 

Ønske om flere beboere er i tråd med kommunens 
ambition om at arbejde med bosætning. Velfun-
gerende skoler og god infrastruktur er præcis de 
samme emner, som borgene ser størst potentiale i at 
samarbejde om på tværs i klyngen. Der er ingen tvivl 
om, at borgerne står stærkere, hvis de formår at stå 
sammen om at formulere mål på disse områder.

Både emnerne bosætning, skoler og transport kræ-
ver kommunal involvering og samarbejde, hvis der 
skal opstilles mål på disse områder. Bosætning er i 
forvejen et fokusområde i landdistriktsstrategien, og 
derfor er det også kommunens ambition at arbejde 

aktivt med det. Det bliver her spændende at se, 
hvordan klyngen kan gå videre med markedsføring 
af området og evt. i samarbejde med kommunen. 
Skoler og institutioner blev vurderet af borgerne 
som et betydningsfuldt mødested. Velfungerende 
skoler er således et helt centralt emne, der frem-
hæves ad flere omgange, og det vil givetvis også 
kunne påvirke øget bosætning af børnefamilier at 
kunne ’brande’ området på velfungerende skoler.

HVAD ER DIT STØRSTE ØNSKE FOR OMRÅDET?

• Flere beboere (83)
• Gode velfungerende skoler 

og institutioner og bevarelse 
af skolerne vi har (80)

• Bedre offentlig transport (42)
• Fællesskab og sammenhold 

på tværs af byerne (37)
• Byforskønnelse ved ned-

rivning og oprydning både 
offentlige og private (35)

• Gode lokale dagligvarebutik-
ker (25)

• Udvikling af vores naturom-
råder, med fx stier, moun-
tainbikeruter og hundeskov, 
udendørs fitness, airsoft 
bane, motocross bane, shel-
ters og bålpladser OG bare 
natur (22)

• Stier og Cykelstier (18)
• Rebild Øst skal udvikles og 

føle sig som en del af Rebild 
Kommune (17)

• Aktiviteter eller et sted til de 
unge mennesker (16)

• Fokus på landområderne og 
deres potentialer (10)

• Styrke foreningslivet på 
tværs af klyngen (10)

• Fibernet og mobildækning 
(Korup-Solbjerg) (7)

• Gode fritidstilbud (7)
• Markedsføring af området 

(7)
• Flere gode byggegrunde og 

fokus på salg (5)
• Handlekraft og troværdighed 

blandt lokale politikerne (5)
• Bedre veje (4)
• Mere senior og handicap-

venlige aktiviteter og hjælpe-
midler (4)

• Naturpleje, fx Oprensning 
af Kildesøen, mølledammen 
(3)

• Bygge flere seniorboliger (2)
• Flere arbejdspladser (2)
• At de ældre får den hjælp de 

skal have (2)
• At grusgraven ikke bliver 

udvidet (2)
• Flere iværksættere / lokale 

erhvervsdrivende (2)
• Nemmere at blive integreret 

i lokalområdet som tilflytter 
(2)

• Belysning af veje og stier, så 
børnene kan færdes trygt (1)

• Forbud mod sprøjtegifte (1)
• Samarbejde på tværs af 

kommuneskel – fx cykelsti 
Skibsted – Kongerslev (1)

• Borgerservice et par timer 
om ugen (1)

• Færre landbrug (1)
• Fælles løsning af  

vandforsyning (1)
• Lokal amatørmusik (1)
• Lokale dagplejere (1)
• Flytte plejehjemmet til syge-

husgrunden (1)
• At mine naboer aldrig flytter 

(1)
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5.3 DET VIDERE ARBEJDE 
MED LANDSBYKLYNGEN
Erfaringerne fra andre landsbyklynger viser, at når 
det lykkes at etablere en stærk landsbyklynge, så er 
organiseringen på plads, kommunikationen binder 
områderne sammen, og involveringen af borgerne 
sker bredt20. Alt det er styregruppen i Rebild Øst 
godt i gang med.

Rapporten vil afslutningsvis fremhæve fire tværgå-
ende perspektiver, der er vokset frem af analysen.

Styregruppen udpeger med inspiration fra denne 
rapport en række overskrifter for den fremtidige 
udvikling af landsbyklyngen. Herfra er det så op 
til styregruppen samt borger- og kommunikations-
gruppen at få oprettet en række arbejdsgrupper, 
som kan arbejde med de forskellige overskrifter. I 
løbet af det kommende år skal der arbejdes med en 
kvalificering af disse udviklingsområder, og det er 
planen at afholde et borgermøde i begyndelsen af 
2018.

Ud over at beskrive udviklingsområderne og over-
skrifterne skal der laves en prioriteret strategiplan 
for realiseringen af visionerne. Den strategiplan 
forventes at ligge færdig til sommer 2018.

STYRKER 
• I borgerundersøgelsen har 119 borgere givet 

udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at 
høre mere om mulighederne for at bliv frivillig 
i landsbyklyngen Rebild Øst. Det viser et stort 
engagement og en stor social kapital. Lykkes 
det at involvere de mange nye potentielle fri-
villige, vil det give styregruppen et fantastisk 
skub fremad i opbygningen og realiseringen 
af klyngen.

• Borgerne prioriterer samarbejde med 
kommunen i top 3 over fokusområder, der 
bør samarbejdes om i fremtiden. Det giver 
organiseringen med styregruppen, hvor en 
kommunale medarbejder er repræsenteret, 
en central rolle i det videre arbejde.

MULIGHEDER
• 83 % af respondenterne ser samarbejde 

mellem landsbyerne som en forudsætning, 
for at de enkelte landsbyer overlever. Det 
giver initiativet til etableringen af klyngen stor 
opbakning. Essensen med klyngen er netop 
at styrke samarbejdet. 

• Der er stor villighed til at transportere sig efter 
fritidsaktiviteter internt i klyngen. I relation til 
aktiviteter bør man derfor se på muligheder 
for samkørsel i forbindelse med opstart af 
aktiviteter for særligt de unge og de ældre.

UDFORDRINGER 
• Øget bosætning ligger nummer et som bor-

gernes største ønske for fremtiden. I borge-
rundersøgelsen vurderer 51 % af respon-
denterne, at der bor flere mennesker i deres 
landsby om 10 år. 

• Der har i klyngen været et fald i antallet af 
borgere i perioden 2011-2017. Siden 2014-
2015 spores en lille fremgang, og det bliver 
derfor interessant at se, hvordan klyngen 
kommer videre med at markedsføre områdets 
kvaliteter, bl.a. ud fra de kvaliteter, der er 
kortlagt i rapporten.

TRUSLER 
• Villigheden til at transportere sig rundt i klyn-

gen til aktiviteter og lign. er til stede, men de 
kollektive løsninger mangler. 

• Transport på tværs af klyngen var på samtlige 
otte dialogmøder, på borgermødet i marts og i 
borgerundersøgelsen et meget hot emne. Det 
er derfor meget tydeligt, at det er et emne, 
der bør arbejdes med løsninger inden for.

• Hvis ikke udfordringen med transport angri-
bes, vil det få negative konsekvenser for livs-
kvaliteten og det vil særligt ramme de unge 
og de ældre, hvoraf de ældre er en voksende 
gruppe.
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