Et udviklingsprogram
for kommuner,
landsbyer og lokalsamfund

Hvad er en Blomstrende Landsby?
En landsby, der har taget den beslutning, at
udviklingen vil de selv bestemme og styre.
De bruger programmet Blomstrende Landsby som et
redskab og værktøj til at skabe deres fremtid
De vil gerne være med i et fællesskab af landsbyer
der har gjort det samme.

Hvad kan programmet hjælpe jer med?
• Det kan hjælpe jer med at nå til en enighed om hvor I vil hen.
• Det kan hjælpe jer med at gøre plads til alle og skabe gensidig
respekt om de beslutninger i tager
• Det kan hjælpe jer til en forståelse af den situation i befinder
jer i.
• Det kan hjælpe jer med at begrave drømme om en fortid der
aldrig kommer igen.
• Det kan vise jer nye veje og muligheder
• Det kan hjælpe jer til at få en ny form for liv i landsbyen – fra
værested til værksted

Hvordan skal I arbejde med det?
• I arbejder på to basisniveauer – niveau 1 og niveau 2.
• I gennemfører først arbejdet på niveau 1 efter manualen og får
besøg af komiteen som sammen med jer vurderer om i har løst
opgaven tilfredsstillende – for jer!!! Hvis ikke, får I problemer på
næste niveau. Vi bliver enige om point.
• I ”får en blomst” når Niveau 1 er klaret (15 point) og er herefter
optaget som en blomstrende landsby. I kan nu vælge at købe flag
mv.
• Herefter går I videre til Niveau 2, helt i det tempo som er jeres.
Igen følger i anbefalingerne i manualen.
• I sikrer demokratiet undervejs, ellers bliver der aldrig enighed og
tilfredshed.

De to grundlæggende niveauer
Niveau 1 - Det grundlæggende niveau:
• Indblik
• Udsyn
• Netværk og Sammenhold
• Foreningsliv
• Organisation
Niveau 2 - Det planlæggende niveau:
• Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
• Udstråling, landsbyens image
• Imødekommenhed
• Vision - drømme for fremtiden
• Lokal Udviklings Plan

Hvad består arbejdet på Niveau 1 i?
• Niveau 1 - Det
grundlæggende niveau:
•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Indblik

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Inden for dette kriterium, skal der arbejdes med at få et overblik over
landsbyens befolkning, erhverv og historie, således at der med afsæt i dette
materiale kan arbejdes med at opdage fremtidens udfordringer.

En betingelse for udvikling er, at landsbyen kender sig selv. Historien,
kulturarven, de grundlæggende holdninger og værdier, der har skabt og
bidraget til udvikling af landsbyen kan med fordel bringes frem i lyset.

Udsyn

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Udsyn handler om at den enkelte landsby forstår sig selv
som en del af noget større, så der skabes plads til helhedstænkning.
Ingen ildsjæle eller landsbyer er hævet over fællesskabets styrker, men alle bør
forstå nødvendigheden af, at sammen er vi stærkere.
Det kan gøres ved at landsbyerne følger hinandens udvikling tæt,
så der skabes et velfungerende samarbejde mellem de enkelte landsbyer.
Et samarbejde der oftest organiseres som et fællesråd for alle landsbyer i
kommunen. Eller et samarbejde over kommunegrænser i en egn eller region
Der skal og bør være udsyn nok til, at den enkelte landsby til enhver tid
har et overblik over en helhed, som omfatter de andre landsbyer og kommunens
planer og initiativer.

Netværk og sammenhold

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Netværk er en gruppe af mennesker der taler sammen
og forholder sig til en bestemt opgave i fællesskab.

Netværk kan både være uformelle og formelle,
der på forskellig vis binder landsbyen sammen.

Foreningsliv

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

I mange landsbyer er foreningslivet ofte omdrejningspunktet
for fællesskabet.
Derfor er foreningslivet et centralt element i landsbyens
udvikling.
Dette kriterium giver mulighed for at beskrive foreningslivet i
landsbyen. Er det traditionelt og fungerende eller moderne og
fleksibelt.

Organisation

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Med dette kriterium skal der redegøres for hvordan landsbyen
arbejder med organisationen. Landsbyen bør finde sammen
og kunne tale med én stemme i forhold til omverdenen.
Foreningsliv, netværk, erhvervsliv og borgere skal samles i et lokalråd,
fællesforening, laug eller anden konstruktion, der gør det muligt for landsbyen
at skabe et fællesskab i forhold til udvikling.

Hvori består arbejdet på Niveau 2??
• Niveau 2 - Det
planlæggende niveau:
• Kulturel mangfoldighed eller
et kulturelt tema?
• Udstråling, landsbyens
image
• Imødekommenhed
• Vision - drømme for
fremtiden
• Lokal Udviklings Plan

Kulturel
mangfoldighed eller
tema

•
•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
Udstråling, landsbyens image
Imødekommenhed
Vision - drømme for fremtiden
Lokal Udviklings Plan

• Her skal I beslutte om vil understøtte
mangfoldighed eller I vil skabe jer et markant
udtryk.
• Uanset om I vælger det ene eller det andet skal
I skabe rum og plads til alle.

•

Udstråling –
landsbyens image

•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
Udstråling, landsbyens image
Imødekommenhed
Vision - drømme for fremtiden
Lokal Udviklings Plan

• Her skal I arbejde med at se på jer selv udefra – det er den
fysiske fremtoning I skal arbejde med.
• I skal arbejde med hvordan andre måtte se jer
• I ender med at tage stilling til hvor pænt eller grimt der er hos
jer OG om hvordan det skal være.
• I kommer også til at tage stilling til hvad pænt og grimt er.

•

Imødekommenhed

•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
Udstråling, landsbyens image
Imødekommenhed
Vision - drømme for fremtiden
Lokal Udviklings Plan

• Her skal I arbejde med og forholde jer til hvordan landsbyen
fungerer socialt indadtil
• I skal også forholde jer til hvordan i tager imod eller behandler
folk der kommer udefra.
• I skal tage stilling til hvordan I ønsker at være, til graden af
gensidig respekt og omgangstone

•

Vision, Image og Kultur
– hvad er vore drømme

•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
Udstråling, landsbyens image
Imødekommenhed
Vision - drømme for fremtiden
Lokal Udviklings Plan

• Her skal I arbejde med om den kultur I har i landsbyen, passer
sammen med det man vil tilbyde på det sociale og
servicemæssige niveau.
• Vil man noget som strider helt vildt med kommunens planer, med
de mennesker som bor i landsbyen, med omgivelserne
• Kort sagt: Vil man være x-factor stjerne selv om man ikke har en
tone i livet.
• Er vore drømme realistiske?

•

Lokal Udviklings Plan

•
•
•
•

Kulturel mangfoldighed eller et
kulturelt tema?
Udstråling, landsbyens image
Imødekommenhed
Vision - drømme for fremtiden
Lokal Udviklings Plan

• Her sammenfatter I jeres arbejde. I ved hvad I har på hylderne,
og I ved hvordan I vil udvikle landsbyen sammen. I ved hvor I
vil hen.
• I vil arbejde med at opsætte realistiske delmål for jeres
fremtidige indsats.
• I vil se til at planen passes ind i de planer som kommunens og
regionens øvrige landsbyer har.
• I har en plan for samarbejdet.

Hvilken hjælp kan I få i programmet?
• I har adgang til kontoret pr. mail og pr. telefon.
• Fysisk fremmøde må i købe jer til, hos LdHus eller hvor I
måtte ønske det.
• I kan få hjælp i kommunen. Det skal i lære dem, hvis de ikke
ved det i forvejen. Det er jo kommunen der har meldt sig ind.
• I kan få hjælp i forbindelse med besøget fra komiteformanden.
Her vil være en dialog.
• Her i regionen vil det være undertegnede. En og samme person
kan altså hjælpe jer i alle spørgsmål. Endnu!

Hvor kan det føre jer hen?
• Ind i fremtiden – i live – glade mennesker i gode fællesskaber – i
vækst.
• Med en sikker forvisning om hvor I skal og vil hen og at det kun er
jer, der skaber jeres fremtid og at kommunen kan hjælpe på jeres
præmisser og ud fra jeres behov.
• Ind i Politikens bog: Turen går til Blomstrende Landsby –
fremtidens Michelin guide til danske landsbyer.
• Synlighed og markedsføring på hjemmesiden: Blomstrende Landsby
• Frem mod en stolthed over at være OS fra Nørre Bonderup.
• Frem mod større professionalisering af arbejdet i landsbyen. Vi er
her ikke kun for sjov.

Fem niveauer / 25 kriterier
Programmet er inddelt i fem niveauer, som skal sikre, at
der altid kan skabes en blomstrende fremdrift i netop
den retning, som landsbyens borgere har mulighed,
ressourcer og lyst til.
1.
2.
3.
4.
5.

Det grundlæggende niveau
Det planlæggende niveau
Det synliggørende niveau
Det servicerende niveau
Det bæredygtige niveau

Hver af disse fem niveauer indeholder 5 kriterier.
Altså byder programmet 25 kriterier som målepunkter for
landsbyudviklingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Vurderingsskemaet

•
•
•
•
•

Indblik
Udsyn
Netværk og
Sammenhold
Foreningsliv
Organisation

Det er landsbyen der laver en egen
vurdering ud fra de enkelte kriterier.
Denne vurdering medsendes
ansøgningen om optagelse, og det er
denne der ligger til grund for
lokalkomiteens besøg, gennemgang og
indstilling.

Niveauer fortsat
Det synliggørende niveau:
•
•
•
•
•

Lokal byggeskik
Udvikle kulturarven
Turisme faciliteter
Aktiviteter & arrangementer
Branding

Det servicerende niveau:
•
•
•
•
•

Offentlig service
Privat service
Erhvervsliv
Iværksætter
Egnsprodukter

Det bæredygtige niveau:
•
•
•
•
•

Synlig vækst
Sundhed
Miljø
Energi
Bæredygtig

Prinsesse Marie på Ærø

Frokosten var god – og meget lokal - da den første Blomstrende Landsby blev indviet på
Ærø i landsbyen Bregninge sidste weekend. Derudover var der ministerbesøg. DET
bliver der også når næste landsby indvies. Og det bliver tæt på Schakenborg.

Hvad skal I bruge deltagelse i dette
landsdækkende netværk til?
•
•
•
•

I kommer i klasse med andre landsbyer der vil udvikling
Det handler nemlig om udvikling for at overleve
Forskerne taler om at 50% af landsbyerne i Danmark dør
Det handler om at skabe sin landsby, så den bliver tiltrækkende
for ressourcestærke tilflyttere.
• Det handler om at finde sin særegenhed, og gøre denne
særegenhed kendt og attråværdig.
• Nogle vil sige det handler om branding.
• I hvert fald handler det om IKKE at ville ALT med sin landsby,
men koncentrere sig om noget, man kan enes om, og som kan
give landsbyen karakter.

Hvad kan I forvente af jeres kommune og et
fremtidigt samarbejde med den?
• De fleste landkommuner vil støtte de landsbyer hvor der sker noget
positivt.
• De fleste landkommuner kan intet gøre for de landsbyer der er ved at dø og
hvor beboerne blot råber hjælp, men ikke svømmer selv
• Afstanden mellem jer og forvaltningen og politikerne vil mindskes
• Afstanden mellem jeres ideer og realiseringen af samme vil mindskes.
• I vil lære kommunen at centralisering er mere omkostningstungt end
decentralisering
• Forvaltningsmedarbejderne vil udvikle sig til ’civil servants’: tjenere for os
borgere.

Når I skal arbejde med materialet fra
Blomstrende Landsby skal I lave en art
HVIDBOG og en udviklingsplan for
lokalsamfundet:

oHistorie (Hvad er vi stolte af – hvad er vores fundament)
oAnalyse (En ”gennemgang” af landsbyen)
oVision( Drømmen – hvor vil vi hen med vores lokalsamfund)
oStrategi( Hvad skal der til for at vi kommer derhen)
oHandleplan (Projektplanerne for de enkelte projekter)

Formålet med dette er
• Som sagt, at gøre jer attraktive for kommunen. Mange
borgmestre siger, at de kun har økonomiske kræfter til at give
hjælp til selvhjælp.
• At gøre jer attraktive for dem der giver udviklingsmidler –
LAG’en og fonde
• At gøre jer attraktive for tilflyttere og gæster.
• At gøre jer attraktive for erhverv.
• Bevare værdien af jeres ejendom.

Fremtidens attraktive traditionsprægede
landsbyer
• Landsbyen med den gode skole og en eksisterende købmand og en række
gode idrætsforeninger
• Landsbyen med det aktive bylaug som arrangerer fester og udflugter til
andre dele af landet
• Landsbyen hvor vi holder på med planer for udvikling som forstadskvarter
– sikre veje, gode stier, nye bebyggelser
• Landsbyen hvor vi har et traditionspræget liv i forsamlingshus og kirke,
med dilettant, foredrag, optræden og udstillinger.
• Landsbyen (stationsbyen) med små forretninger, et par supermarkeder, et
torveliv, jævnlig offentlig transport og plads til at passe sig selv.

Fremtidens attraktive tema-landsbyer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsbyen med de røde huse
Landsbyen med den gode byggeskik
Landsbyer med alt skrammel i alle forhaver
Landsbyen med det gode øl
Landsbyen med den gode ost
Landsbyen med alle gederne
Landsbyen med de økologiske bofælleskaber
Landsbyen for de gamle og støjfølsomme, der vil have udsigtsbænke og pensionistgolf
Landsbyen for børnefamilier og dem der kan lide børnefamilier
Landsbyen for os med motorcykler og dem der kan udholde motorcykler
Landsbyen for os der dyrker æbler overalt.
Landsbyen for os der vil ligne vore oldeforældre i 30’erne
Landsbyen med 117 overnatningsmuligheder og det fælles spisehus
Landsbyen hvor vi bygger verdens største modeljernbane
Lille Tyrkiet, lille Bosnien, Lille Libanon, Den etniske Landsby
De homosexuelles landsby

Landsbypedelfunktion
•
•
•

•
•
•

Resultatet af arbejdet med Blomstrende Landsby kan være, at I vil have en
pedelordning i landsbyen og at I får kommunen med på ideen.
En pedelordning flytter kommunale opgaver ud i lokalområdet.
Dette kan ske gennem kontraktlige aftaler med landsbyens erhvervsdrivende
forening. Sådan en kan man lave sig. Eller det kan ske ved at skolen får
pedelordningen langt til sig, eller at kommunen udstationerer en medarbejder som
så har landsbyen som ’arbejdsgiver’.
En erhvervsdrivende forening kan i sig selv virke attraktiv på bestemte typer af
tilflyttere.
Pedelfunktionen giver beboerne mulighed for at fremskynde opgaver og udvikling,
service og tilfredshed.
Pedelfunktionen kan give lokalområdet større ansvar for egen fremtid.

www.blomstrendelandsby.dk

