DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Sådan får I
jeres landsby
til at blomstre
Læs hvordan I styrker det aktive liv i lokalområdet
www.blomstrendelandsby.dk

www.blomstrendelandsby.dk

Brug for et godt råd?
Sekretariatet er altid parate til at rådgive og vejleder
landsbyerne i forhold til programmet, projekter mv.
Rådgivning via telefon eller mail er gratis
– skal vi komme ud til jer, tager vi et beskedent beløb.
Kontakt sekretariatet på:
Mail: stine.berg@dgi.dk
Tlf.: 61 69 20 79
Hjemmeside: www.blomstrendelandsby.dk
Facebook: https://www.facebook.com/BlomstrendeLandsby

Hvad er Blomstrende Landsby?
Blomstrende Landsby er et udviklingsprogram for landsbyer, der ønsker at arbejde målrettet med udvikling af deres
landsby og lokalområde.
Programmet er inddelt i 5 niveauer med fem kriterier på hvert
niveau. Til hvert niveau er der som hjælp til udviklingsarbejdet
udarbejdet en manual og en række hjælpeværktøjer. Manualen indeholder en beskrivelse af niveauet samt de enkelte
kriterier.
For at blive optaget på de enkelte niveauer skal landsbyen
udarbejde en udviklingsrapport og vurdere hvert kriterie på
en skala fra 1 til 5. Landsbyen skal minimum opnå 15 point for
at blive godkendt. Det kan være nødvendigt for landsbyen at
tage initiativ og igangsætte projekter for at opnå 15 point, men
det er her I udvikler jer. Sekretariatet er altid behjælpelig med
råd og vejledning.
Niveau 1 er landsbyens CV. Her arbejdes der med indblik,
udsyn, netværk, foreningsliv og organisering. Det er et meget
beskrivende niveau, hvor landsbyen får et indgående kendskab til egne styrker og svagheder.

udviklingsplan. I processen med niveau 2 agerer landsbyerne
typisk på de problemstillinger, de er blevet opmærksomme
på ved niveau 1. Der bliver løbende igangsat og gennemført
projekter.
Læs mere om niveau 3 – 5 på www.blomstrendelandsby.dk

“

Det har også været lettere at
rekruttere. Ikke kun til ad hoc
opgaver, men også i bestyrelser. Fordi folk ser resultatet af
nogle ting.
Poul Verner Christensen, Årre

Niveau 2 består af kriterierne; kulturelmangfoldighed eller
temalandsby, udstråling, imødekommenhed, vision og lokal-

Skal Landsbyen have en bestemt størrelse?
Nej vi definerer en landsby, som et område med ét fælles netværk, det kan
være igennem skolen, institutionerne, sognet/ kirken, foreningslivet mv.
Typisk har landsbyerne mellem 50 og 1300 indbyggere.
Nogle netværk går på tværs af landsbyer, det kalder vi klyngesamfund. I Blomstrende Landsby har vi flere eksempler på klyngesamfund bl.a. Falsters Hjerte.
Her er 10 landsbyer gået sammen og danner en enhed. Ved at gå sammen får
klyngesamfundene større gennemslagskraft.
Ønsker I at blive optaget som klyngesamfund, er der forskellige muligheder.
Kontakt sekretariatet for mere information.
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“

Vi er synlige ikke kun i vores eget lille område, men også
når du snakker med folk i Esbjerg og i Billund eller
Grindsted. Så ved de godt i dag, hvor Årre er henne…
Hvor vi før hen skulle næsten tigge og bede for, at få noget
med i avisen, der ringer de faktisk selv i dag og spørger.
Poul Verner Christensen, Årre

Derfor skal I være en
Blomstrende Landsby
Flere frivillige
”Blomstrende Landsby kræver nok en del frivillige, som ellers
kunne udføre andre opgaver”. Det er et argument, der tit bliver
bragt op, når vi snakker med landsbyer uden for programmet.
Men faktisk oplever mange Blomstrende Landsbyer, at det
bliver lettere at finde frivillige.
Samarbejde på tværs
Vi oplever ofte uoverensstemmelser i landsbyer og lokalområder. Det kan være på tværs af gamle sogne, eller på grund
af gamle traditioner i landsbyerne. Ved at arbejde målrettet
med Blomstrende Landsby får I et bedre samarbejde i landsbyen, med nabobyerne og ikke mindst kommunen. Det er
hele essensen i programmet, at opgaver skal uddelegeres og
udarbejdes på tværs af foreninger, virksomheder, borgere osv.
Bedre sammenhold
Sammenhold opstår, når projekter, store som små, bliver løst i
fællesskab, og borgerne kan se positive fremskridt i landsbyen.
Mere synlighed
Hver gang en landsby bliver optaget på næste niveau, giver
det anledning til at invitere pressen. Mange landsbyer er også
gode til at invitere lokalpressen, når de skal fejre et nyt initiativ eller endnu et gennemført projekt. Når en landsby er aktiv,
lægger lokalpressen også mærke til dem!

Mere hjælp fra kommunen
Vi arbejder hårdt på, at kommunerne også bliver medlem af
Blomstrende Landsby. Det giver det bedste resultat, når kommunerne støtter op om de landsbyer, der ønsker udviklingen.
Mange af vores landsbyer, oplever at de har fået en tættere
kontakt til deres kommune – de har lettere ved at komme
igennem med deres ideer og ønsker.

“

Jamen det har styrket sammenholdet derude i Årre, det er
blevet fantastisk siden, at vi har
fejret den første blomst derude.
Jeg hører ikke så meget som
én negativ røst om, hvad der
ikke kan lade sig gøre.
Hanne Jespersen, Varde Kommune - om Årre

www.blomstrendelandsby.dk

5

www.blomstrendelandsby.dk

6

Optagelse – trin for trin
I overvejer at blive en Blomstrende Landsby
1

I kan søge mere viden om programmet på www.blomstrendelandsby.dk eller facebooksiden af samme navn. Sekretariatet er altid behjælpelig med råd og vejledning - så ring eller skriv til os.
Landsbyen er klar til optagelse

2

I kontakter sekretariatet, som sender det fornødne materiale, herunder en medlemskontrakt , logo, manualer mv. Når
kontrakten er returneret, er I klar til starte.
Udviklingsrapporten

3

I udarbejder i fællesskab rapporten. Når de fem kriterer er beskrevet, og I har vurderet jer selv, sender I rapporten til
sekretariatet.
Behandling af ansøgningen

4

Sekretariatet gennemgår ansøgningen og sikre, at alle billag er tilstede. Herefter sendes ansøgningen til lokalkomitéen, som gennemgår denne.
Lokalkomitéen kommer på besøg

5

Arrangementet kan variere. Men alle landsbyer skal sammen med komitéen gennemgå ansøgningegn, som herefter
vurderes. Der kan forekomme enkelte ændringer i vurderingen.
Flag og certifikat

6

Landsbyen får tildelt programets særlige flag samt et certifikat som bevis på, at den er optaget på det gældende
niveau.
Festarrangement og flaghejsning

7
Kommunen og landsbyen holder i fællesskab et festligt arrangement, hvor flaget for blomstrende landsby hejses.

Næste skridt
8
Landsbyen skal nu drøfte om, hvordan den videre proces skal forløbe. Skal i arbejde videre med næste niveau med
det samme? Eller bibeholde det opnåede niveau i et stykke tid.
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“

Jeg vil indrømme, at program nummer 1 var sejt, men
det kom vi igennem, og vi var skide stolte af det.
Poul Verner Christensen, Årre

Modelfoto fra DGI fotoarkiv
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Vi hjælper jer
Sekretariatet for Blomstrende Landsby er en del af
DGI Faciliteter og Lokaludvikling. Vi arbejder med
udvikling af idrættens rum og rammer samt udvikling
af landsbyer og lokalsamfund.
- Vi hjælper - for at andre kan nå deres mål
- Vi udfordrer - for at skabe forandring
- Vi fokuserer - for at opnå resultater og løsninger
- Vi involverer - for at skabe samarbejde og ejerskab
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