
Kære Medlem 
Så, kom foråret endelig. En fantastisk tid, hvor 
selv de mindste frø vil springe ud og vokse sig sto-
re. Og tiden går stærkt, hvorfor det også allerede 
er tid til endnu et nyhedsbrev fra MitMidtfyn.

TAK for god opbakning til 

generalforsamling

Vi vil gerne starte med at sige TAK til alle jer som 
deltog i foreningens første generalforsamling. 
Knapt 40 af foreningens i alt 250 medlemmer 
deltog på Ringe Bibliotek d. 23. marts, hvor pro-
grammet udover selve generalforsamlingen bød 
på fællessang og Midtfyns grundfortælling ‘Midt-
fyn – Et fællesskab med højt til loftet’ i billeder 
og lyd. 

Tak for indlæg fra bl.a. Channe Broholm fra EDC 
Ringe, samt Tyge Mortensen fra Rudme, der sam-
men Jens Peter Jacobsen (landstrikskoordinator i 
FMK) på inspirerende vis gav deres input til hvor-
dan MitMidtfyn kan arbejde med ‘det nære’ i for-
hold til bosætning og om hvordan fællesskabet og 

medlemmerne hele tiden skal søges inddraget, så 
bestyrelsens planer reelt set kan realiseres og bli-
ve til virkelighed. Selve generalforsamlingen blev 
gennemført i en god og positiv stemning. Et af de 
spændende punkter er som oftest ‘valg til besty-
relsen’. Det gik også smertefrit og uden større for-
andringer i den nuværende sammensætning.

Dog havde Anders Peter Andersen (AP) fra Gislev 
valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Noget som 
fik en ekstra kommentar i formandens beretning: 

“En særlig tak til lyde til Anders-Peter Andersen 

(AP) som desværre har valgt ikke at genopstille til 

bestyrelsen. Du er, sammen med Max Ravn og Gun-

nar Landtved, en af de personer som vi særligt kan 

takke for få denne forening op og stå. Jeg håber på 

bestyrelsens vegne, vi må trække på dig i et mindre 

omfang, for undvære dig helt kan vi nok ikke.”

Anne Mette Vahl-Møller fra Krarup blev i stedet 
valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen, og vi ser 
frem til at få Anne Mette med på holdet i MitMidt-
fyn.
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Bestyrelsen har netop 

konstitueret sig og vil for 

det kommende år være

sammensat som følgende 

(fra venstre):

Annette Poulsen, formand

Simon Jylov, næstformand

Anne Mette Vahl-Møller

Lars Fredslund Hansen

Gunnar Landtved

Max Ravn, kasserer

Stefan Mark Pedersen, sekretær



Branding af Midtfyn – Et fællesskab 
med højt til loftet
Med planen om at gennemføre forskellige bosæt-
ningstiltag i 2022 søgte MitMidtfyn den ’Eksterne 
Udviklingspulje’ i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi 
er meget taknemmelige for at vores ansøgning 
blev tilgodeset positivt med ikke mindre end kr. 
100.000. 
Den økonomiske støtte giver os mulighed for bl.a. 
at igangsætte og afprøve et nyt tiltag i form af en 
’Pop-Up’ stand, som i efteråret skal foldes ud på 
passende steder i f.eks. Odense by, hvor hoved-
parten af de nye tilflyttere kommer fra. 

Med pop-up standen skal et hold nemt kunne 
tage af sted en eftermiddag til gågaden i Odense 
og lade folk få lov at få ’smagen af Midtfyn’, så de 
kan mærke hvordan vi kan få tingene til at gro, 
som en grøn plet på verdenskortet osv. osv.. 
Derudover har vi planer om igen at være til stede 
på årets Midtfyns Festival til september samt til 
julemarkedet på Boltinggård til november. 
Har du gode ideer til hvor og hvordan, hører vi 
meget gerne fra dig med dine input – skriv til 
kontakt@mitmidtfyn.dk 
 

Mød midtfynske gårdbutikker på 
Torvet i Ringe på lørdag 14. maj
Nu vi er ved ’Smagen af Midtfyn’ … Den kommen-
de lørdag d. 14. maj, byder på ikke mindre end to 
større uafhængige arrangementer i Ringe by, som 
hver især forventes at trække rigtig mange besø-
gende til byen:  
•  Der afholdes et kæmpe Biltræf-arrangement 

fra kl. 10.00-15.00 med op imod 500 biler, rul-
lefelt, hoppeborg og foodtrucks. Der foregår på 
DLG-grunden bagved ’Land & Fritid’ (Bygmester-
vej).

•  Ringe Svømmeklub afholder fra kl. 10.00 – 16.30 
de Danske Mesterskaber i Triatlon ved Idræts-
center Midtfyn med deltagelse af den danske 
elite indenfor denne sportsgren. 

Butikkerne i Ringe by støtter også op og holder 
denne lørdag derfor åbent fra kl. 10.00-15.00. 
Med forventningen om ekstra mange besøgende 
i byen den dag, har MitMidtfyn i samarbejde med 
Ringe Handelsstandsforening og Erhverv Midt-
fyn inviteret de omkringliggende gårdbutikker på 
Midtfyn ind til Ringe by, så vi sammen kan vise 
hvad hele egnen har at byde på af gode og spæn-
dende lokale produkter. 

KIG FORBI i boderne på Torvet mellem kl. 10.00 
og 15.00 og mød bl.a. gårdbutikkerne Holmelund 
og Ko, Gårdbutik Skelbo Limousine og Midtfyns 
Pluk Selv. 
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Midtfyn – En grøn plet på verdenskortet. Billedet 

viser eksempler på små ’go-cards’ med den midt-

fynske grundfortælling og en MitMidtfyn frøpose.



Til dig som medlem – 
Vis andre, at du støtter MitMidtfyn
MitMidtfyn er dig så taknemmelig for at du, som 
person, som forretning, som virksomhed eller 
som forening med dit medlemskab støtter op om 
vores arbejde. 
Det synes vi også andre skal vide, hvorfor vi har 
fået produceret disse nye klistermærker til at sæt-
te på døren, eller vinduet i din forretning, eller på 
din postkasse som privatperson. 
De vil snarest blive delt ud til alle medlemmer. 
Vi håber I vil tage godt imod dem og dermed vise 
alle andre, at I er en del af MitMidtfyn fællesska-
bet og dermed støtter op om arbejdet for en stærk 
og fælles egn.

  

Gunnar Landtved kåret som Årets 
Ildsjæl i Faaborg-Midtfyn Kommune
D. 8. april blev benene fejet væk under Gunnar 
Landtved, da han til sin store overraskelse modtog 
prisen som Årets Ildsjæl. Det kan dog ikke komme 
som nogen stor overraskelse for andre end Gun-
nar selv, at netop han er Årets Ildsjæl.

Under et dialogmøde på Rådhuset mellem Kul-
tur- og Lokalsamfundsudvalget og Fynsland, som 
Gunnar er formand for, tog mødet en drejning, da 
det blev afsløret, at hans store frivillige arbejde 
havde udløst den flotte pris. 

Valget faldt på Gunnar for hans kæmpestore ind-
sats i Ryslinge Lokalråd og Fynsland - Lokalsam-
fund i Faaborg-Midtfyn Kommune og MitMidtfyn 
for blot at nævne nogle få. 

MitMidtfyn siger ’stort tillykke med den flotte og 
meget velfortjente pris’. 
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Hvem banker dit hjerte for? – Vi 
slår et slag for Hjerterdametouren 
som fejrer 10 års jubilæum
Hjerterdametouren, som afvikles lørdag d. 20. 
august, er et motionscykelløb kun for kvinder, 
men til gengæld for ALLE kvinder uanset alder og 
niveau. 

Og cykelløbet støtter et yderst vigtigt formål! 
For hver deltager doneres nemlig hele kr. 100 til 
Hjerteforeningen, målrettet forskning i kvinders 
hjertekarsygdomme. Siden Hjerterdametouren 
startede i 2012, er der i alt sendt mere end kr. 
450.000 videre til det gode formål – så det batter 
noget at hoppe op på cyklen og være med.

I år kan det fejres, at det er 10. gang, cykelløbet af-
holdes og arrangørerne håber, at DU vil være med 
til at gøre det til en rigtig festdag på Midtfyn. Der 
kan vælges mellem 4 distancer: 25, 50, 75 og 100 

km. Alle ruterne går gennem den smukke midtfyn-
ske natur, så det bliver en fryd for både øje og sind.

Saml kvinderne i et firmahold, mor-datter-
hold eller bare et tøsehold og lad os vise, at 
hjerterne her på Midtfyn banker for hinan-
den, for fællesskabet og at en distance på 25 
km ikke skal afholde os for at deltage, selv-
om vi måske ikke cykler særlig meget til 
hverdag.

Ved tilmelding inden 31. maj koster det kr. 325 at 
deltage, herefter kr. 400 (+ tilmeldingsgebyr).
Hvis I samler min. 5 personer, kan I tilmeldes som 
hold og opnå rabat.
Vi kan alle cykle en tur i hverdagen – men når vi 
cykler sammen som i Hjerterdametouren, løftes 
det op til en hel dag fyldt med glæde, fællesskab 
og gode oplevelser. Du kan læse mere på www.
hjerterdametouren.dk, hvor du også kan tilmelde 
dig.
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Se mitmidtfyn.dk/nyheder/detsker/ 
HUSK også at indsende dine arrangementer som 
finder sted på Midtfyn og som er tilgængelig for 
alle. Benyt formularen under ’Det Sker’. 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 inspi-
rere andre i vores område, så send den endelig ind 
via formularen under ’Nyheder’. 
Det var alt fra os i MitMidtfyn i denne omgang. Vi 
håber det gav endnu i godt indblik i hvad det er vi 
går og arbejder med i foreningen. 

Vi bliver heldigvis flere og flere, men vi kan ikke 
undvære dig. Derfor håber vi også at du uden tø-
ven vil forny dit medlemskab når vi om kort tid 
sender mails ud med, hvorledes du indbetaler for 
den næste periode.

Husk vi hører altid meget gerne fra jer med ris og 
ros, eller nye ideer til, hvorledes vi som forening 
kan gøre os endnu stærkere, så vi kommer til gavn 
på hele Midtfyn. 

Slutteligt en lille videohilsen 
fra Birthe Kjær om hendes 
forestående koncert til en 
rigtig ’sing along aften’ 
på Ådalscenen i Gislev d. 10. juni 
– se den på:
www.facebook.com/mitmidtfyn 
 

Vi ses i MitMidtfyn !
På vegne af bestyrelsen
Annette Poulsen, formand
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