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MitMidtfyn.dk - samler og skaber fællesskab for hele egnen 

 

Kære læser, 

 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du er en vigtig del af det midtfynske fællesskab.  

 

Det er nu godt en måned siden, at den nye hjemmeside www.mitmidtfyn.dk gik online. Den skal sammen 

med egen facebookside og instagram profil danne rammerne om en ny fælles digital platform, til 

præsentation af et samlet Midtfyn, herunder fortælle om lokalområderne på Midtfyn, vores mangfoldige 

foreningsliv, samt henvise til handels- og erhvervslivet. 

 

Siden er generelt blevet godt modtaget, og vi kan allerede se at mange har været inde og besøge siden. 

 

For tilflyttere og lokale  

Vi har brug for hinanden på Midtfyn for at forblive et attraktivt og dejligt område at bo, leve og arbejde i, 

og denne hjemmeside, skulle gerne være et af midlerne til at give Midtfyn optimal eksponering i samlet 

forstand.  

 

Mitmidtfyn.dk skal derfor være den foretrukne hjemmeside, hvor man som potentiel tilflytter kan surfe 

rundt og få inspiration til vores skønne egn. Det skal også være siden, hvor du som allerede herboende 

lokal Midtfyns-borger gerne skulle blive klogere på dine lokalområder – og ikke mindst kunne læse 

relevante nyheder og historier fra egnen, samt få tips til hvad der sker af arrangementer i de forskellige 

byer på Midtfyn. 

 

Du kan indsende til ’Det sker’ og ’Nyheder ’ 

Siden er bygget op som en dynamisk side, hvor I - som midtfynske foreninger, virksomheder og forretninger 

selv har mulighed for at indsende jeres egne spændende arrangementer (’Det sker’) samt relevante 

nyheder (’Nyheder’) fra de forskellige lokalområder på Midtfyn. 

 

”Tænk mitmidtfyn.dk næste gang  

du har et relevant arrangement eller en god historie at dele  

– det er nemt og ligetil…” 
 

Vi glæder os til at se dig på mitmidtfyn.dk - for man bliver helt høj af alt det vi har at tilbyde heromkring og 

det vi kan i fællesskab her på egnen.  

 

Med ønsket om en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

 

Julehilsner fra  

Arbejdsgruppen bag mitmidtfyn.dk 

 

 

 

Afmelding: Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage fremtidige nyhedsbreve, da giv os gerne besked på 

kontakt@mitmidtfyn.dk 

http://www.mitmidtfyn.dk/
mailto:kontakt@mitmidtfyn.dk

