
• HISTORIEFORTÆLLING

• FÆLLESSKABER

• (BORGERPULJER)

TEMA 1: BYIDENTITET

KULTUR

FYSISK SOCIAL

OMRÅDEFORNYELSENS TRE BEN



HISTORIEFORTÆLLING

MÅLSÆTNINGER

- En samlet strategi for historiefortællingen i Kibæk

- Intern fortælling der kan styrke forståelse og viden om jeres by 

- Ekstern fortælling og branding med formål at styrke bosætning

- En historiefortælling, som gennemsyrer store og små initiativer

- Udvikling af en identitets- og designramme

- Forskellige elementer bør understøtte hinanden og byens identitet.

PROCES

ØKONOMISK RAMME

300.000

Inspiration

Viden

Målgruppe

Koblinger

Prioriter

Kanaler

Udførsel

implement

AFDÆK UDVIKL UDFØR

Storytelling

Information eller beskeder



HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED DET

INITIATIVTAGER

ILDHU

ILDSJÆLE
VEDHOLDEN

FØRE NOGET UD I LIVET



VIDEN & INSPIRATION 

”Brandingprocesser i landdistrikterne afhænger af seks 
faktorer”



KAFFE & INPUT

HVILKE BYER ELLER 
STEDER HAR INSPIRERET 

DIG I DERES 
HISTORIEFORTÆLLING?



FÆLLESSKABER

MÅLSÆTNING

- Bevæg dig for Livet: udvikle engagerende fællesskaber og foreningsliv for alle
- Udvikle foreningslivet ved at synliggøre eksisterende aktiviteter

- Udvikle foreningslivet på tværs 

- Udvikle og fastholde unge i foreningslivet 

- Inddrage unge i byfornyelsesprocessen 

- Identificere synergier mellem byens mødesteder (Alhuset, Krydsfeltet og Biblioteket

ØKONOMI

50.000 



HVORDAN KAN VI ARBEJDE MED DET



IDEER & PERSPEKTIVERING



SYMBOLSTAFET

HENT EN TING DER 
SYMBOLISERE DET GODE 
FÆLLESSKAB FOR DIG?



MÅLSÆTNING

Borger-projekt-pulje giver mulighed for borgerne at tage individuelle initiativer, der 

udover at understøtte den samlede områdefornyelse viser byens mangfoldighed og 

nære liv. 

Formålet at give penge ud til at arbejde med og lave projekter med, som fx 

projekter, der ligger udover eller kobler temaerne på tværs

ØKONOMI

300.000

BORGERPULJE PROJEKTER



BUDGETTER MED MULIGHEDSRUM

”Vi støtter aktiviteter, der styrker lokalt kulturliv, 
rummelige fællesskaber og giver flere lyst til at deltage i 
vores demokrati og samfund. Fokusområderne hedder 
'Kulturen tæt på dig' og 'Lyst til at deltage”

”Vi arbejder for at skabe livskvalitet
for alle gennem det byggede miljø”.

”Vi  er sat i verden for skabe fremtidens 
mødesteder, der er tilgængelige, giver mening 
og sætter spor”



PROCES & NÆSTE SKRIDT

FAGLIGHED

BEBOER i

KIBÆK
BYFORNY-

ELSE SOM

RAMME

ARBEJDS-

GRUPPER

INSPIRATION

VIDEN

FOKUS

PROJEKT

UDVIKLING

IMPLEMENT

FONDE

MAJBRITT: TOVHOLDER // FACILITERING // VIDEN // HJÆLP // IMPLEMENTERING 



• Hvem vil være med?

• Hvem kender vi, der skal 

være med? 

• Kan I alle finde en ven ☺

DELPROJEKTER & GRUPPER



Brandingprocesser i landdistrikterne (sdu.dk)

KILDER TIL INSPIRATION

https://frivillighed.dk/nyheder/60-millioner-kroner-til-det-gode-liv-i-smaa-
bysamfund

https://www.loa-fonden.dk/temaer/fremtidens-forsamlingshuse/

https://realdania.dk/nyheder/2018/08/levende-landsbyliv-paa-mols

https://www.bevaegdigforlivet.dk/foreningsudvikling/det-gode-foreningsliv

https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/c_clf_centerlanddistriktsforskning/nyheder_fra_clf/brandingprocesser+i+landdistrikterne
https://frivillighed.dk/nyheder/60-millioner-kroner-til-det-gode-liv-i-smaa-bysamfund
https://www.loa-fonden.dk/temaer/fremtidens-forsamlingshuse/
https://realdania.dk/nyheder/2018/08/levende-landsbyliv-paa-mols

