
Etablering af landsbyklynge 
Hovborg, Lindknud, Gjerndrup, Bække og Gesten 



Hvorfor Landsbyklyngesamarbejde? 
Bække, Gesten, Gjerndrup, Hovborg og Lindknud  

Vi er fem individuelle landsbyer med hver vores historie og baggrund, og sådan skal det blive 
ved med at være. Men for at skabe endnu bedre grobund for en god fremtid for alle byerne, 
så skal vi også arbejde meget mere sammen: 
 
•  Sammen kan vi blive stærkere, hvis vi bruger vores ressourcer bedre og samarbejder om 

projekter der har fælles gavn. I første omgang er fokus på bosætning og turisme, fordi vi 
her i fællesskab kan løfte en vigtig opgave, vi alle sidder med 

•  Sammen kan blive stærkere politisk og forbedre vores samarbejde med kommunen  
•  Samarbejdet skal også sikre, at vi lærer hinanden bedre at kende på tværs af landsbyerne 

– det tror vi på er med til at skabe et bedre landsbyliv for alle 

•  Vi kan trække på erfaringer fra DGI, Realdania og 24 andre landsbyklynger i hele 
Danmark 

•  Forløbet tager 1½ år, så vi har tid til at sikre en solid og gennemarbejdet etablering, hvor 
alle borgere der har lyst (unge som ældre), vil blive inddraget!  

•  Landsbyklyngerne får tilknyttet en proceskonsulent, der inspirerer, motiverer og driver 
processen  

•  Vejen Kommune bidrager med finansiering samt deltager i mødeaktivitet og sparring 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Processens fem faser  

= 18 måneder 
3 måneder 6 måneder 2 måneder 5 måneder 2 måneder 

Opstart 
Etablering 

Planlægning 

Kortlægning af 
klyngen  

Kommunikation 

Vision  
og indsats 

Handleplaner 
Organisering 
Forankring 

Afrunding 
På vej mod 

implementering 

Prøvehandlinger 



Styregruppen 
 
•  Det er vigtigt, at vi sikrer en bred vifte af kompetencer i 

styregruppen 

•  Særligt inden for organisations- og forandringsledelse 

•  Være stærk i projekt-og processtyring og/eller organisatorisk og 
strategisk tænkning 

•  Bidrage til at vi har repræsentantskab for flere borgertyper 
(seniorer, unge, børnefamilier etc.)  

•  Bidrage til at vi har forskellige samfundsaktører (erhvervsliv, 
foreningsliv, lokal/fællesråd etc.) 

 

Kandidater skal gerne kunne byde ind   
på et eller flere af disse punkter: 



Kommunikationsgruppen 
 
•  Der skal være minimum 5-6 personer – gerne flere  

•  Have en kommunikativ baggrund  

•  Være god til at skrive og formulere sig, have lyst til at finde de gode 
historier og formidle dem på skrift, video og billeder  

 
•  Grafiske kompetencer eller flair for billedbehandling  

•  Flair for fotografering  

•  Det handler ikke om at finde en IT kyndig 
 

Kandidater skal gerne kunne byde ind   
på et eller flere af disse punkter 



Borgerinvolveringsgruppen  
 
•  F.eks. kunne lave en interessentanalyse 
•  Planlægge borgermøder og -aktiviteter 

•  Understøtte kendskabet til borgerundersøgelsen lokalt ved at 
’snakke med folk’ og opfordre til at deltage i undersøgelsen 

•  Hænge opslag op på centrale mødesteder i byerne  

•  Have lysten til at engagere mennesker og motivere til deltagelse 

•  Have Erfaring med rekruttering af frivillige 

•  Være gode ambassadører for området/byen og projektet 

Kandidater skal gerne kunne byde ind   
på et eller flere af disse punkter 



Arbejdsgruppen  
om turismeindsatsen 
 
•  Repræsentere forskellige typer af turistaktører, der repræsenterer 

området bredt geografisk 

•  Repræsentere de store og mindre attraktioner – kendskab til 
Billund  

•  Være et overnatningssteder 

•  Være en turistorganisationer 

Kandidater skal gerne kunne byde ind   
på et eller flere af disse punkter 



Arbejdsgruppen 
om bosætningsindsatsen 
 
•  Være en repræsentant, der kan tænke strategisk ind i eksisterende 

brandingsatsninger på kommunalt plan,  

•  Kunne sikre et bredt samarbejde på tværs af alle byernes 
forskellige aktører, således at vi ender med en fælles fortælling om 
hvorfor det er oplagt at flytte til Hovborg, Gesten, Lindknud, 
Gjerndrup og Bække. 

•  Link til branding- og bosætnings strategi: 
http://vejen.dk/edagsorden/committee_77932/agenda_301423/documents/4c32b969-fc11-46ef-ab07-8e681957fb6b.pdf 

Kandidater skal gerne kunne byde ind   
på et eller flere af disse punkter 



Følg med og bliv inspireret   På facebooksiden:  
 @landsbyklynger  
 
På hjemmesiden:  
www.landsbyklynger.dk 
 
På bloggen: 
http://blog.landsbyklynger.dk/ 
 
Kontakt  
Lise Grønbæk 40198741 / 
Lise.Groenbaek@dgi.dk 
Peter Gran Boesen 20770060 /
peter@urbangoods.dk 


