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Velkommen til Mols i Udvikling
– en meget aktiv landsbyklynge 

Ca. 3.800 indbyggere – mange ildsjæle
Mols og Helgenæs
24 landsbyer
1 skoledistrikt – 1 folkeskole og 1 friskole
2 børnehaver/vuggestue + dagpleje
7 kirker og 2 præster
Læger, apoteksudsalg, tandlæger, fysioterapi/fitnesscenter
5 forsamlingshuse
1 idrætsforening og 1 idrætshal
3 havne og 1 søspejdertrop
1 plejecenter/ældrecenter 
Borgerforening med > 600 medlemmer
Detailhandel
1 nationalpark og mange sommerhuse
Digital infrastruktur og kollektiv trafik 
Fantastisk kulturliv og natur – land og hav



De stedbundne potentialer

Fra: Landsbyklynger. Borgerundersøgelse i 24 klynger, 2019. 



Vision for Mols i Udvikling

Mols i Udvikling støtter videreudviklingen af 
det gode liv på Mols og Helgenæs. 

Fokusområder: 
• Mødesteder og faciliteter
• Kommunikation
• Fælles organisation
• Samarbejde med Syddjurs Kommune



Den oprindelige organisering i 2015



Og i 2019…
Formandskab

Formand Grith Mortensen
Næstformand Kasper Ø. Nissen
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Erling Brejnegaard

Kommunikation

Børne- og familieliv

Naturklub 

Fælleshaven Rodzonen

Generationsmøder 

Bålfestival/naturfestival 

Skolen & Børnehaverne 

Fællesbestyrelsen 

Motion og fritidInfrastruktur og erhverv
Kultur

Mols Fødevarefællesskab 

Lokale Fødevarer 

IT-gruppen 
Menighedsrådene 

Forsamlingshusene

Knudepunktet 

Brygkonerne 

Mols Surfklub 

Historiske stier 

Stisystemer på Helgenæs

Ridning

Byens Blå Torv 
IF Mols 

Madhuset 

Kulturgruppen

Økonomi
Crowdfunding 

Fundraising 

Integrationsgruppen

Linjefaget Mols i Udvikling

Adgang i 
Nationalparken

Tovholder
Eva Strøm



Delebil

Delebil



Udvikling er også et hul i jorden





Fælleshaverne
Der er nu 14 familier i haven i Vistoft 
og 8 familier i Knebel. 

Desuden er der skolehaver, som også 
er en integreret del af Molsskolens 
undervisning.



Foto: Claus Bjørn, for Realdania

Generationsmødet





Kirkerne indgår aktivt i Mols i Udvikling



5. Bosætningsdag 27. maj 2018

BOSÆTNINGSDAG 27. 
MAJ



https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/sofie-
droppede-storbylivet-mols-traekker-tilflyttere-fra-
naer-og-fjern, 31. marts 2019

DR Østjylland
Københavnerne flytter til Mols
Radiointerview 7. marts 2019

morgen- og eftermiddagssendefladen

https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/sofie-droppede-storbylivet-mols-traekker-tilflyttere-fra-naer-og-fjern


Der arbejdes på at fjerne eller forskønne mindre pæne 
huse i området

…og på at etablere lejeboliger, 
så boligmassen bliver mere 
varieret 



Knudepunktet i Knebel
- et nyt mødested for lokale og besøgende i alle aldre



Visionen 
Knudepunktet = mere attraktivt at bo på Mols og Helgenæs

• Ved at sikre bedre fysiske faciliteter til alle befolkningsgrupper. 
• Ved at styrke fællesskabet ved at placere disse faciliteter samme sted.
• Ved at forbedre anlægs- og driftsøkonomi ved at dele, genbruge og 

nedlægge. 

• Knudepunktet er et sandt privat-offentligt samarbejde 
– og et sted, hvor professionelle møder frivillige



Vi bygger -237 kvm ved at nybygge, ombygge og nedlægge

Børnenes gård nedlægges Dagplejens bygning fjernes

Børnehuset i Knebel fjernes         Sognegård og præstegård sælges                 Molshallen og skolens 
gymnastiksal ombygges



Landsbyklyngerne er nu blevet en del af Syddjurs 
Kommunes vision og udviklingstrategi 2018-2030

... Landdistrikterne og landsbyerne rummer store 
herlighedsværdier for de borgere, som foretrækker livet på 
landet i ét af de mange aktive lokalsamfund. Området har 
et stort potentiale for bosætning, både for de borgere som 
er villige til at pendle lidt længere, og også mod ældre 
ressourcestærkt segment der planlægger deres otium i 
området. 

Landsbyer i klynger er med til at opretholde og styrke 
landdistrikternes attraktivitet, fordi de stærke fællesskaber 
er med til at skabe liv og engagement. Landsby-
klyngesamarbejderne er ligeledes med til at fremme, at 
man i det store fællesskab kan deles om fysiske faciliteter, 
så alle ikke behøver at have de samme faciliteter... 



Landsbyklyngerne er nu blevet en del af Syddjurs 
Kommunes vision og udviklingstrategi 2018-2030

... Landsbyerne vil blive set i et 
klyngeperspektiv, hvor faciliteter og fysiske 
sammenhænge skal udvikles som helhed i 
klyngen. Reelt betyder det, at landsbyerne 
og lokalområder skal arbejde sammen om 
at lokalområderne er stærke i større 
geografiske områder frem for i den enkelte 
landsby. For at det kan ske vil Syddjurs 
Kommune understøtte de lokale initiativer 
inden for rammerne af udviklings-
strategiens målsætninger og den 
kommunale økonomi. 



Gevinst for landsbyklynger

• Strategisk tilgang til udvikling af området – prioritering! 
• Øget samarbejde og et mere sprudlende lokalt fritidsliv. 
• Tilflytning af børnefamilier og familier, hvor børnene er flyttet 

hjemmefra.
• Større lydhørhed hos kommunen – både embedsmænd og politikere.
• Synlighed i forhold til omverdenen – stolthed over at bo i området.
• Driftsbesparelser og mere funktionalitet i mødesteder.
• Tilsammen har vi (næsten) alt!



Gevinst for kommuner

• Borgere tager ansvar for eget liv og udvikling af lokalområde.
• Strategisk tilgang til udvikling af området – med stærk lokal forankring. 
• Troværdigt ”salg” af lokalområde og mindre fraflytning.
• Mere koordineret kontakt til et område.
• Udvikle tilbud til borgerne, som kommunen ikke selv har mulighed for 

at løfte.
• Mere for de samme penge – driftsbesparelser, mere funktionelle 

faciliteter og kvm. 



Hvordan kan kommunerne være med? 

• Etablering af klynge skal komme som ønske fra borgerne.
• One size does not fit all –> fokus på lokale behov og stedbundne 

potentialer.
• Understøtte med viden/ressourcer, der hvor klyngen ikke selv har 

kompetencer.
• Understøtte med (med)finansiering.
• Udbyde kurser.
• Signaler skal komme fra toppen i kommune – både politikere og 

embedsmænd – italesæt løbende betydningen af klyngerne og 
samskabelse.



Hvordan kan regionerne være med?

• Etablere forum for landsbyer og landsbyklynger, hvor de kan mødes og 
inspirere hinanden – på tværs af kommuner. 

• Landsbyprisen – anerkendelse af landsbyernes værdi. Synlighed, 
eksempelværdi og inspiration for andre.  

• Og naturligvis, udvikling af rammevilkår for landdistrikterne –
infrastruktur, sundhedsvæsen, osv.   



Følg Mols i Udvikling på... 

Hjemmesiden: www.molsiudvikling.dk

Molsiudvikling

Kontakt til Grith: 
grith.mortensen@gmail.com, tlf. 4096 4114
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