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Gislev, den 27. december 2019 
 
 

Vores Midtfyn 
 
Det midtfynske område har fået betegnelsen Ringe-egnen, hvor ”Hånden og Ånden” netop er kende-
ordene for egnen.  
 
Ringe-egnen er ikke et særlig velkendt geografisk område, da meget få i Danmark kender Ringe - med 
undtagelse af, at Midtfyns Festivalen lå/ligger i Ringe. 
 
Vi er derfor nået frem til, at det mest velvalgte navn for Ringe-egnen vil være Vores Midtfyn, da ”Vo-
res” udtrykker ejerskab og ”Midtfyn” er et kendt geografisk område. 
 
Hvorfor så netop Vores Midtfyn? 
Dels har vi den overordnede politiske egnsopdeling (FMK’s: Faaborg-egnen, Ringe-egnen og Forstads-
båndet), og dels har vi i den sidste ”Udviklingsstrategi 2019-30 – Sammen skaber vi det bedste sted”, 
lagt vægt på at lokalsamfundene skal have ca. 1.000 nye indbyggere, nu hvor målet ikke er 2.000, 
men 3.000 nye indbyggere i FMK i 2030. 
 
I landdistrikterne har vi store udviklingspotentialer: attraktive byggegrunde, smuk natur, skoler og 
institutioner såvel kommunale som private, foreninger med et meget bredt tilbud og generelt stærke 
fællesskaber på kryds og tværs, som gerne byder nye borgere ind i fællesskaberne. 
 
Når kommunalbestyrelsen har lagt særlig vægt på udviklingen i tre hovedområder, hvordan kan vi så, 
som lokalsamfund, komme med i udviklingen uden, at vi hver især skal forsøge os. 
 
Derfor lad os se hele egnen som en helhed ud fra: 

 

"Hvad der er godt for Ringe, er også godt for os 
- og hvad der er godt os, er også godt for Ringe" 

 

Vi er meget beviste om Ringes betydning for egnen - med togstation, bus-knudepunkt og et alsidigt 
butiksudbud. Ringe dækker de behov, som de fleste i Vores Midtfyn har brug for. Udfordringer ligger 
i, at vi alle opdrages til at handle lokalt dvs. også i lokalområdets butikker, og hvor disse ikke dækker 
behovet, søger man til Ringe. 
 
Derfor er det vigtig, at vi tænker Ringe og landsbyerne i en sammenhæng. En større centrering af di-
verse tilbud i stationsbyen svækker attraktiviteten i landdistrikterne med den følge, at landdistrik-
terne bliver uinteressante, og fremtiden for dem, kan vi tænke os til.  
 
Historiens gang er uomtvistelig, men er det nu, vi lukker landsbyer ned, fjerner huse etc. 
- eller skal vi gøre vores samlede egn attraktiv.  



                                                                                             
                                                                               
 
Når vi tænker helhed for en egn, må vi have alle muligheder med. Hver især kan vi nok ikke dække  
alle behov, men ved fælles planlægning, vil vi kunne nå langt, så Vores Midtfyn kan blive et yderst 
attraktivt bosætningsområde med plads til individualitet og fællesskab både lokalt og i Vores Midt-
fyn.  
 
Denne samskabelse har et stykke vej, inden vi alle er i mål! 
 
Pt. står vi på to niveauer: 

 
1. En overordnet strategi for et fælles Vores Midtfyn, som kan skabe en stærk egn. Dette koblet 

med en politisk opmærksomhed, som kan understøtte dette nødvendige perspektiv. 
 
2. En lokal udvikling med fokus på det nære miljø, og som er båret af lokale kræfter og kommunen 

i fælleskab. Den lokale udvikling skal ses i sammenhæng med udviklingen i hele Vores Midtfyn. 
 

Ad. 1:  
 
Fælles hjemmeside www.voresmidtfyn.dk 
- Samler alle foreninger på egnen (oversigt - grupperinger) 
- Nyhedsstrøm (kalender) for alle aktiviteter i Vores Midtfyn, som  

kan have en fælles interesse også ud over vores egn 
- Hjemmesiden vil have links til de 8 respektive lokalråd, som udgør Vores Midtfyn 
  
Folder, som fortæller om Vores Midtfyns seværdigheder med kort over gang- og cykelstier, natur-
overnatningspladser. Der skal udarbejdes QR-guidede fortællinger om seværdighederne. 
Alle lokalsamfundene skal bidrage med deres fortællinger. 
 
Vores Midtfyn udvikler sig til en paraplyorganisation, som skaber rammerne for, at alle foreninger får 
et fælles forum, hvor man kan mødes og drøfte diverse forhold og ikke mindst få koordineret alle til-
buddene og derved optimere de fælles tilbud i Vores Midtfyn. 
 
Ved denne paraplyorganisering er det ikke et spørgsmål om at nedlægge nogen foreninger, men 
alene en mulighed for at optimere Vores Midtfyn, og ad denne vej måske rationalisere nogle tunge 
arbejdsgange og ikke mindst at hjælpe hinanden, således at foreninger får endnu mere tid til arbej-
det med børn, unge og ældre. 
 
Ad. 2: 
 
Ringe: 
 
• Her skal være tidssvarende indkøbsmuligheder, som matcher tilbuddene fra Odense og kystby-

erne og med særlig fokus på nethandel. 
• Attraktive spisesteder, med muligheder for et egnsbestemt menukort med priser, som dækker 

både lav og høj og især familier 
• Cafémiljøer med præsentable og hyggelige udendørs-serveringer – ”Vi skal ikke kunne undgå / 

”misse” at komme på café – miljøet skal tilpasses årstiden. 
• Algade overdækkes i et ultralet og kunstnerisk/pompøst design sammen med en central del af 

Torvet. – Gæster: ”DET SKAL VI OPLEVE”. 
• Der skal være attraktive bosteder, hvor der er muligheder for forskellige boformer. 
• Lokalplan/-er skal fremme udvikling og ikke bremse  
• Campingplads af international standard med alt, hvad den moderne campingfamilie ønsker kob-

let med Fritidscenterets udbud bl.a. med solopvarmet pool o.lign. 
kunne også tænkes som stævneplads i endnu højere grad end i dag 



                                                                                             
                                                                               
 
• Ringe skal sælge ”pakkeløsnings-ophold”, hvor man skal kunne få oplevelser på hele Fyn med di-

verse rabatter – organiseres gennem Feriebyen. 
Eks. pakke-turer til golfbaner og museer, overnatning etc. - Cykeltur med picnickurven på sporet  
til Korinth – cykler lejes til hele familien osv.  – Alt er muligt, vi ligger centeralt på Fynskortet –  
Koncerter o.lign. på Ådalscenen i Gislev… 

 
Landsbyerne: 
 
Hvis Vores Midtfyn skal være et attraktivt bo-miljø, som kan rumme de mangfoldige ønsker, som 
mange familier har i dag, skal vi favne vidt. Vores mindre landsbysamfund kan give fornuftige og 
gode bud på denne mangfoldighed. 
 
Vores landsbyer skal forskønnes og være velholdte og blomstrende – det vi har, skal være indby-
dende og attraktiv – de fleste af os har en æstetisk sans – som tæller meget i et tilvalg – ”første-
håndsindtrykket”. 
 
• Vores Midtfyns landsbyer skal videreudvikle sig til miljøer med særlige kendetegn for deres tradi-

tioner og historie, som gør at tilflyttere kan finde det rette sted for familiens fortsatte gode ud-
vikling. 

• Hver landsby i Vores Midtfyn, skal udvikle sit særkende som gør, at landsbyen kan være et besøg 
værd.  

• En massiv markedsføring, hvor evt. potentielle tilflyttere tilbydes en sightseeingtur på Ringe-eg-
nen med info – frokost – opsamling rundt om i oplandet. 

• I Vores Midtfyn bør vi satse på et samlet image, som gør, at en familie kan finde det rigtige sted 
på landet eller i Ringe. 

 
Vi skal arbejde på at få skabt den politiske opmærksomhed på, at Vores Midtfyn ønsker en fælles og 
samlende udvikling, som tilgodeser helheden og fremhæver de individuelle lokalbestemte kvaliteter 
og tilbud. 
 
Vi skal arbejde på at få skabt et samtalemiljø - endnu stærkere og bredere end lokalrådene/Byforum 
gør i dag – et miljø, som skaber interesse for fælleskab også på tværs af interessegrupper. 
Et miljø, som tager ansvar for lokalsamfundenes udvikling og et miljø, hvor alle bærer ind med kom-
petencer og energi i forhold til ens formåen. 
  
Vi har masser af potentialer, hvis vi tør sætte hinanden fri og ikke mindst at forene dem i en større 
helhed til gavn for alle vores borgere. 
 
Undertegnede er repræsentanter for en arbejdsgruppe nedsat af lokalrådene i Vores Midtfyn og By-
forum Ringe. 
 
De bedste nytårshilsener 
 

   Max Ravn                           AP. Andersen                         Gunnar Landtved 
                                                        Ringe                                                                  Gislev                                                                       Ryslinge 


