
www.MitMidtfyn.dk

Vores hjemmeside www.MitMidtfyn.dk, som er 
vores samlende ansigt udadtil for hele Midtfyn, 
fortæller de gode og aktuelle nyheder og annon-
cerer alle de forskellige aktiviteter, der hele tiden 
er gang i. 

Hjemmesiden kan rumme endnu flere nyheder 
og aktiviteter, så I opfordres til at bruge siden 
endnu mere. Det er ganske simpelt at lægge 
nyheder og aktiviteter ind – formularen ligger 
klar til udfyldelse på hjemmesiden. 

Hjemmesidens aktualitet afhænger 

af jeres kontinuerlige bidrag.

Boost din by

Dette var det første projekt, som MitMidtfyn blev 
involveret i, siden opstarten i januar i år. 

Det var i et samarbejde med erhvervsforeningen 
’Erhverv Midtfyn’ og Handelsstandsforeningen i 
Ringe og Midtfyns Posten. Projektet blev til i bog-
staveligste forstand et blomstrende Ringe til store 
glæde for alle dem, der her i sommerens løb har 
haft deres gang i Ringe. I lokalråds-områderne 
rundt om Ringe blev der desuden, de steder man 
ønskede det, sået vilde blomster på kommunale 
og private byggegrunde. Så Midtfyn er med det-
te første tiltag ved at blive til den smukke blom-
strende egn i Faaborg-Midtfyn Kommune. 

F
oreningen er i rigtig god udvikling, både hvad angår medlemstal, som 
nu er et pænt stykke på den anden side af 150 medlemmer, hvoraf 
den overvejende del er virksomheder og foreninger. 

Der er en stille og rolig medlems tilgang efterhånden, som man får øje 
på MitMidtfyns betydning for egnens fællesskab og udvikling.

Foreningen har allerede været invol veret i flere projekter, 
som I kan læse i nedenstående.

N Y H E D S B R E V  S E P T E M B E R  2 0 2 1

Mit Midtfyn – Samler og skaber fællesskab for hele egnen!

kontakt@mitmidtfyn.dk



Midtfyn har fået sin grundfortælling

Midtfyn og Ringe-egnen er kendt for sin ska-
bertrang og mange ildsjæle i lokalområderne, 
foreningslivet og erhvervslivet. Et stærkt fæl-
lesskab med plads til flere - og med en ambition 
om at blive flere. I forlængelse af blandt andet 
workshop om, hvad Ringe-egnen kan og vil, har 
Faaborg-Midtfyn Kommune og MitMidtfyn net-
op lanceret en grundfortælling om vores egn. 

Fortællingen beskriver i et enkelt sprog og på 
poetisk vis, hvilke kvaliteter vi især lægger 
vægt på her på Midtfyn, og har til formål at få 
flere til at få øje på alt det skønne, vi har her, og 
at få flere til at flytte hertil. 

Grundfortællingen kan bruges af HELE egnen 
til at skabe endnu mere bosætning på Midtfyn, 
og vi håber at rigtig mange aktører og borgere 
generelt vil tage den til sig - få den til at leve og 
blive delt og kendt ude i det ganske land – un-
der overskriften.

Midtfyn - Et fællesskab med højt til loftet

Fortællingen kan læses og høres 
på vores www.mitmidtfyn.dk
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Borgerbudget 2021 

Så er det nu at de mange gode ideer på Midtfyn 
skal frem i lyset. I år er puljen opdelt med 150.000 
kr. til projekter for børn og unge mennesker og 
150.000 kr. til voksenprojekter. 

Pengene bliver fordelt på baggrund af en ansøg-
ning og tildelt ud fra en elektronisk afstemning 
blandt alle borgere over 18 år i MitMidtfyns om-
råde (tidligere Ringe-egnen). Ansøgningsfristen er 
den 20. september 2021. 

Alt materiale om Borgerbudgettet er udsendt til 
lokalrådsformændene, så ønsker du penge til et 
projekt, kan du få yderligere oplysning ved en af 
de respektive formænd. Endvidere kan du læse 
mere på vores Hjemmeside. 

Mød os på Midtfyns Festival,  

Egeskov Marked og Julemarked

Vores forening deltager i den kommende tid i tre 
events. På vores stande medbringer vi forskelligt 
materiale som dels handler om bosætning og dels 
om hvervning af medlemmer til vores forening.

I samarbejde med kommunen har vi fået udar-
bejdet forskelligt bosætningsmateriale, som vi vil 
udbygge henad vejen. Foreningen har søgt og fået 
bevilget penge af kommunen til deltagelse i disse 
events samt til materialer omkring bosætning.

Andre gode projekter

Som det sidste i dette nyhedsbrev skal lige næv-
nes, at foreningen også er med i et samarbejde 
omkring ”Midtfyn cykler”. Arbejdet består i at få 
kortlagt og beskrevet smukke og oplevelsesrige 
cykelruter i det midtfynske. 

En mindre styre- og redaktionsgruppe står i spid-
sen for arbejdet og har i tæt samarbejde med  
cykelentusiaster fra det midtfynske for rigtige 
gode forslag til ruter. 

I dette rutearbejde indgår også tematiserede 
ruter, så som eksempelvis Slots- og herre-
gårdsture, Florature, Svampeture, ture til egnens 
forskellige landsbyer med kortere byvandringer 
og fortælling etc.

Vi ser frem til at gå efteråret i møde med en masse 
spændende initiativer og håber at I vil hjælpe os 
med at udbrede budskabet om vores forening, så 
vi sammen kan blive endnu flere og stå stærkt for 
et fælles Midtfyn. 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen

MitMidtfyn

Tak fordi du har valgt at

støtte MitMidtfyn!

D. 3.-4. september 2021

Midtfyns Festivalen

D. 10.-11. september 2021

Egeskov Marked

D. 26.-28. november 2021

Julemarkedet på Boltinggaard
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