
MitMidtfyn.dk 
– vores fælles platform

Vores digitale platform www.mitmidtfyn.dk er 

stadig i god udvikling og vi har mange besøgen-

de hver måned. Søger man ’Midtfyn’ på Google 

kommer hjemmesiden op som nr. 2 under kom-

munens hjemmeside. Det må da siges at være en 

god placering. 

HUSK at indsende arrangementer som finder sted 
på Midtfyn og som er tilgængelig for alle. Benyt 

formularen under ’Det Sker’ og vi kan derefter 

dele videre på vores Facebook side, som netop har 

rundet 1.000 følgere. 

Også gode historier fra de enkelte områder er vi 

ude efter. Så sidder du med en god historie fra 

dit lokalråd, din forening, virksomhed eller butik, 

som kan inspirere andre i vores område, så send 

også endelig den ind via formularen under ’Ny-

heder’. 
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Kære Medlem

Solen skinner og foråret ligger og lurer lige rundt om 

hjørnet og bringer fornyet håb i en ellers dyster tid. 

I MitMidtfyn knokler vi på med at styrke og skabe 

nye gode relationer på tværs af egnen. Vi holder mø-

der med Kommune og foreninger om gode og værdi-

skabende events med bosætning og branding af vores 

skønne egn for øje. Samtidig samarbejder vi med Rin-

ge Handelsstandsforening og Erhverv Midtfyn om at 

skabe synergi som forhåbentlig vil kunne mærkes ud i 

alle kroge af egnen. 

Vi glædes over at mærke en fornyet optimisme og lyst 

til fællesskabet rundt om på egnen, blandt lokalråd og 

de mange frivillige borgere som har lyst til at bakke op 

og dermed bringe energi ind i de forskellige foreninger 

vi har.



KOM TIL vores Generalforsamling 

23. marts kl. 18.00 på Ringe Bibliotek. 

Foreningens første ordinære generalforsamling 

afholdes onsdag d. 23. marts på Ringe Bibliotek og 

vi håber så meget at du har tid/lyst til at komme 

og mærke suset af at være en del af dette fælles-

skab. 

Program: 

kl. 18.00 - Velkomst og spisning 

kl. 18.45 - Generalforsamling

kl. 19.45 - Indlæg og debat 

kl. 21.00 - Tak for i aften

Mød op til nogle gode timer, hvor MitMidtfyn også 

vil være vært for et let traktement, samt have et 

par gode og spændende indlæg klar.

Tilmelding: Senest onsdag 16. marts på medlem@

mitmidtfyn.dk (skriv ‘Generalforsamling og dit 

NAVN’ i emnelinjen) Adgang for 1 person pr. med-

lemskab.

Midtfyn – Et fællesskab 
med højt til loftet

Du har måske hørt det, men vi nævner det lige igen. 

Sidste år fik vi sammen med Kommunen lavet en 
grundfortælling for Midtfyn. Har du ikke læst el-

ler hørt den endnu så tjek dette link ud og læn dig 

tilbage og læs/lyt https://mitmidtfyn.dk/ildsjael/ 

Vi glæder os rigtig meget til et spændende 2022, 

hvor Midtfyn og MitMidtfyn fortsat skal ud over 

stepperne og markedsføres så vi kan blive endnu 

flere der står sammen og støtter op om vores egn.

På gensyn til Generalforsamlingen d. 23. marts kl. 

18.00 - HUSK at tilmelding er her d. 16. marts på 

medlem@mitmidtfyn.dk (skriv ‘Generalforsam-

ling og dit NAVN’ i emnelinjen).

PS: Har du en ven, nabo som gerne vil med, så 

send en mail og lad dem blive meldt ind. Det ko-

ster kun kr. 100 for enkeltpersoner og kr. 300 for 

en forening/virksomhed årligt at være med. 

Vi ses i MitMidtfyn !

På vegne af bestyrelsen

Annette Poulsen, formand
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