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Fokusgrupperne: 
Mødesteder 
Lokalråd/landsbyfore. 
Foreninger i øvrigt 
Børnefam. Dagtilbud 
og skoler 
Stier og friluftsliv 
Erhverv og handel 
Ældre/seniorer   
Unge se andet skema 

 
Mål med mødet:   Jeres holdninger til udviklingen af klyngen! – skabe kontakt, 
måske nye netværk? 
 

Opsamling fra             1 
Fokusgrupperne:   

Hvem samarbejder I med i dag, hvordan? 
- Kirkerne St. Brøndum, Siem og Torup har fælles menighedsråd og 

samarbejder med forsamlingshusene i St. Brøndum og Siem om 
arrangementer og fællesspisning. Samarbejder med spejderne og 
landsbykoret om koncerter. 

- Kirkerne Skibsted, Bælum og Solbjerg samarbejder. 
- I Siem kun en forening med underarbejdsgruppe – alle er medlemmer 
- Bælum skovpavillon – åben for alle 
- Blenstruphallen, spejderhytten, Valhalla og skolen. 
- Blenstrup lokalråd samarbejder særligt med hallen og hallens kunder, 

forsøger at etablere bredere samarbejde med borgerforeningen. 
Blenstrup Samvirke, som står for div. Fester, overskud fordeles til 
foreningerne. 

- Samarbejde med fokus på drift – ikke på udvikling 
- Fællesspisning 1 gang pr. mdr. i Lyngby forsamlingshusforening. 

Samarbejder med kirken (julearrangement) – primært udleje af hus. 
- Skibsted – skytteforening, badminton, bylaug/ forsamlingshus – fælles 

foreningsmøder, Skibsteds venner (fundraising) 2 CVR.nr. 
- Siem forsamlingshusforening er også borgerforening. 
- Lyngby forsamlingshus og kirken. 
- Skibsted med kirken og forsamlingshuset 
- Siem – forsamlingshusets brugere og kunder 
- Erhvervsforening, idrætsforening, oldermandslaug, spejderne, 

menighedsråd, Terndrup Idrætscenter, aktivering af borgere i 
arbejdsgrupper, folkedanserforening ST. Brøndum. Idrætsforeninger på 
tværs af klyngen. 

- Menighedsrådssamarbejde på tværs af sogne 
- Terndrup idrætsforening har underafdelingerne Håndbold, fodbold, 

svømning, gymnastik og badminton motionister, resten spiller 
badminton i Bælum. – 2 mand fra hver afd. Udgør bestyrelsen. 
Hovedafdelingen driver klubhuset. 

- Håndbold afdelingerne i Blenstrup og Terndrup samarbejder – flest 
Terndrup spillere. 

- Svømning, Håndbold og fodbold i Terndrup – Gymnastik og UNI-cykler i 
Blenstrup – Badminton i Bælum. 

- Fodbold i Terndrup/Blenstrup arbejder også sammen – starter først fra 
U11 – ”kontingent samarbejde”. 

- Hvorfor ansættes der ny kontraktholder i Aavangen? – i stedet for at 
lægge ind under Kilden? Vi mangler dialog om det. 



Dialogmøder/gruppeinterview                                            
 

2 
 

- Samarbejde ml. Huset i skoven, Aavangen og Kilden. Dagplejerne er i 
legestue i børnehaven en gang hver 14. dag ( i eget lokale). 

- De kommunale dagplejere mødes i legestue hver 14. dag – der er 6 i 
Terndrup, 4 i Bælum og 4 i Blenstrup – de mødes alle til dagplejens dag 
1 gang årligt f.eks dag med naturvejleder, musikpædagog og til 
aftenmøder/kursus. Derudover er der en småbørnsgruppe (vuggestue 
alder) i Aavangen. 

- Hellum Fri er både Børnehave, skole og SFO, der er en privat dagpleje i 
Hellum, 2 i Terndrup, 1 i Bælum og 3 i Blenstrup. 

- Ungdomsskole - Satelitten i Bælum har været mest aktiv – ringe 
aktivitet i Terndrup – stater igen tirsdage fra 14.45 – 20.30 

- Gymnastikforeningen henter børn i Valhalla 
- Lokalhistorisk arkiv er for hele den gamle Skørping Kommune og bor på 

Kulturstationen. 
- Kommunen, lokalråd, lodsejere og borgernes ønsker -  samarbejder om 

stier og friluftsliv 
- Nogle håndværkere hjælper hinanden 
- Madproducenter bruger lokale råvarer og lokale butikker købmand og 

slagter. 
- Hal leverer skolemad? 
- Terndrup Kro + Bælumhallen samarbejder 
- Nogle landmænd hjælper hinanden 
- Halmleverancer på tværs af landmænd – eksporterer halm – leverer til 

Kraftvarmeværkerne i Blenstrup og Terndrup 
- Frugt Bjarne fra Blenstrup leverer frugt til SuperBrugsen 
- Sponsorstøtte Terndrup Taxa – ture til AAB kampe 
- Erhverv sponsorstøtte til sport i klyngen og levende lørdag i Blenstrup. 
- Terndrup/Blenstrup Pensionistforening, har nu fået Bælum og 

Kongerslev med – det er en god forening – de arrangerer meget 
forskelligt. F.eks Bowlingture til Hobro. 

- Badminton onsdag eftermiddag – Krolf Blenstrup og Petanque – 
venteliste. 

- Samarbejde ud af klyngen sundhedsvæsnet Støvring og Skørping om 
f.eks. støttestrømper. 

- 80 deltagere (ikke kun pensionister og efterlønnere) mødes hver tirsdag 
fylder bilerne op (betaler 20 kr) -kører til forskellige steder og går tur på 
4-5 km (der holdes mandtal). Deltagerne kommer fra Terndrup, Bælum, 
Blenstrup, Kongerslev, Støvring, Skørping og Hadsund. 

 
 

2 Hvad er jeres styrkesider? 
 

- Skibsted har stor opbakning omkring fælles aktiviteter – sundhed for 
pengene, landsbystafetten, skt. Hans, modeshow og banko, noget for 
enhver smag, andre hjælper med det praktiske, hvis ikke interesseret i 
f.eks. modeshow og banko. 

- Siem forsamlingshuset og bålpladsen = Byens samlingssteder 
- Bælum – den naturskønne beliggenhed 
- Blenstrup – hallen kan det hele, spejderhytten, naturskønt 
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forsamlingshus 
- Terndrup madsteder 
- Blenstrup har stort aktivitetsudbud 
- Lyngby – rammerne passer til de beboere, der er der – begrænset 

størrelse – kender hinanden 
- Skibsted trækker på samme hammel- folk er flinke til at melde sig til 

konkrete opgaver. 
- Stort lokalkendskab, som gør at det er muligt at aktivere lokale ildsjæle, 

at mobilisere lokalbefolkningen til at deltage i arrangementer. 
- Der er spejdere i Hellum, Blenstrup, Terndrup samt 

Bælum/Solbjerg/Kongerslev. 
- Spejdere er særlig stærkt i Blenstrup 
- Bælum senior fodbold er stærkt 
- 100% børn i Kilden er tilmeldt SFO (o.-3.kl) og SFO2 (4.-6.klasse) 2t/uge 

mandag – torsdag i Blenstrup, Bælum og Terndrup. 
- Øst Himmerlands Kunstgræsbane er under opførelse i Bælum, 

samarbejde på tværs af byer i Rebild, MariagerFjord og Aalborg 
kommuner. 

- Multibanerne er meget brugte ude-aktivitetssteder for børn og unge, 
der er baner i de 3 store byer + Hellum og Skibsted. 

- Unge fra mindre bemidlede hjem kan få tilskud til at deltage i 
fritidsaktiviteter – til f.eks. transport til Karate. 

- Kampsport Hadsund og Karate i Skørping 
- På skole-intra bringes som nyt tiltag foreningstilbud for klyngen 
- Levende lørdag Blenstrup 
- Lokalkendskab, muligheder, beliggenhed, Rebildporten (udbrede 

kendskab dertil) 
- Mange små erhverv drives hjemmefra: Tømrer (især renoveringer og 

tilbygninger), alternative behandlere, kunsthåndværkere. Rengøring, 
bogholdere, smede leverer service til andre. 

- Kunstforeningen Kilden, St.Brøndum har 200 medlemmer fordelt i 
Rebild- og de omkringliggende kommuner – udstiller sammen 
forskellige steder. 

- Stort lokalkendskab blandt erhvervsdrivende i klyngen. Der er altid 
nogen, som kender nogen. Erhvervsdrivende henviser til hinanden, hvis 
de ikke selv har tid eller kompetencer til forespørgsler. Mund til mund 
virker effektivt også på tværs i klyngen. Er du i tvivl, kan du bare spørge 
købmanden. 

- Terndrup: centrale ældreboliger, lægehus, apotek, 3 
dagligvarebutikker, kro, bager, bank med betjening, svømmehal, 
blomsterhandel, medborgerhus/aktivitetscenter, motionscenter, hal, 
fysioterapi, Pub, Røde Kors butik, stor Møbelhandel, busterminal, 
ældrecenter, 2 benzintanke, vaskehal, 3-4 mekanikere, 2 
maskinstationer, idrætsforening, svømmeklub, oldermandslaug, 
Terndrup turistfart/Taxa, falckstation, motorservice til plæneklippere, 
ejendomsmægler, skole, børnehave med småbørnsgruppe kommunal 
og Huset i skoven privat, private- og kommunale dagplejere. 
Grundlovsfest, Pinsefest med vognoptog og bilboksning. 

- Rig mulighed for mad ud af huset i klyngen: Brugsen, Kroen, Pizzaria, 
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Postcafe´en i Terndrup og Cafeteria Blenstrup Hallen. 
- Mange aktivitetsmuligheder for ældre – vi har travlt. 
- Terndrup: Gåture tirsdage, aktivitetscentret for 60+ 9-15.30 kreative 

aktiviteter, bridgeklub, badminton, svømning, ældre strikker til Røde 
kors butikken- fine ting. 

 
 

3 Hvilke særlige udfordringer har I? 
 

- Når vi ikke får koordineret kalendere / aktiviteter 
- Siem – lille by, få personer 
- Blenstrup – cafeteriet er ikke åbent ved arrangementer 
- Bælum mangler eget mødested for de unge 
- Lyngby forsamlingshusforening. – svært at etablere samarbejde ud af 

området og at få folk til at deltage 
- At finde folk til bestyrelsesarbejde 
- Svært at sætte hold (idræt) 
- Er økonomi en bremseklods ift. Samarbejde? 
- At mobilisere lokalpatriotismen i de større byer 
- At økonomi/ overskud kan styre/ begrænse antallet af arrangementer 
- At samle nok deltagere til alle arrangementer og derved kan de 

forsvinde. 
- Vi slås om de samme børn 
- Samarbejderne går i opløsning, hvis ikke der er en dedikeret person fra 

hver by. 
- Er ikke så gode til at tage til Blenstrup for at træne fordi flest er fra 

Terndrup og – det praktiske er ikke lige så tilgængeligt. 
- Vi kender ikke hinandens bestyrelser lige nu 
- Nogle spiller håndbold i Støvring og nogle går til gymnastik i 

Valsgård/Hobro. 
- Infrastruktur der mangler cykelsti Bælum/Terndrup/ Blenstrup – 

lyskryds – tunnel under – bro over Hadsundvej. 
- Lodsejere, ofte privat grund, finansiering, markedsføring – midler fra 

kommunen til at gøre noget. 
- Stierne skal afmærkes og vedligeholdes 
- Kort/infotavler må beskyttes af hårdt panserglas 
- Vi mangler sammenhæng mellem stierne – nye stier der forbinder 

eksisterende stier. 
- Svært at bestille frokostmenu ud af hus til 15 pers. I klyngen. 
- Dagligvarer – bliver vi ved at holde liv i de butikker vi har? 
- Skolen – vi er nødt til at samarbejde for at overleve og for at bevare 

skoler i alle lokalområder. 
- Lån, det er svært at låne til huse på landet. 
- Huse som ikke kan sælges lejes ud, for mange lejeboliger med skiftende 

lejere, som ikke vedligeholder så godt og måske ikke når at blive en del 
af fællesskabet – stor udskiftning. 

- Vi mangler cykelstier 
- Transportmuligheder er næsten ikke eksisterende til sundhedsvæsen 

m.m. kæmpe problem for ældre, som ikke er selvkørende. 
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Høreapperater tidligere på hjemmet nu Støvring – ældre fra f.eks 
Bælum/Solbjerg har ingen chance for at bruge offentlig transport. 

- Nødt til at tage til Aalborg for at komme syd på 
- Dårlige busforbindelser lø/sø kun nord/syd – ikke til toget i Skørping og 

flexbus kan ikke garantere at kunne nå toget. 
- Vi skal råbe højt om transport sammen. 
- Vi mangler repræsentation af de mange ældre, som ikke selv har bil, og 

derfor ikke kan komme frem til de mange aktiviteter for ældre. 
- Banken har flyttet deres møder til Støvring, så nu gider vi ældre ikke 

komme mere. 
 
 

4 Hvad er det væsentligste for jer i forhold til udvikling af det I arbejder med? - 
og klyngen? 
 

- Siem og St. Brøndum er meget optaget af at bevare og udbygge 
samarbejdet med Hellum Fri og inddrage flere børn og voksne i det 
kirkelige samarbejde. 

- At byerne lever videre 
- Deltage i hinandens aktiviteter på tværs af byerne 
- Synlighed 
- Kommunikation – mange foreninger 
- At holde byen levende 
- Samarbejde byerne imellem 
- Åbne op for bygrænserne 
- Når vi slår aktiviteterne sammen fordeles de i alle byer f.eks. 

badminton i en hal, håndbold i en anden hal 
- At folk har lyst til at deltage i arrangementer 
- At fremme bosætning i hele området 
- At gøre Rebild Øst synlig i Regionen 
- Gøre op med de gamle kampe – vænne sig til at se hinanden som 

samarbejdspartnere og ikke konkurrenter. 
- God ”Genstart” for den samlede skole 
- Bedre til at sprede information længere ud end til eget lokalområde 
- Face-book er for de gamle – instagram…. 
- Infrastrukturen – bedre busforbindelser – mangler en analyse af, hvor 

folk bor og hvor transportbehovet er. 
- At de yngste klassers skole og fritidsaktiviteter kan foregå i 

lokalområderne. 
- Synliggørelse af hele området – resultaterne 
- Attraktivitet, livskvalitet, vækst 
- At involvere Buisness Rebild i erhvervsudviklingen i klyngen – sammen 

med erhvervsforeningen. 
- Nybyggeri – alternative boformer – bryde den onde cirkel – 

realkreditinstitutionerne er ikke villige til at låne…… 
- Nye tilflyttere til klyngen – Bælum, Blenstrup Terndrup. 
- Lejeboliger nok til ældre? 
- At der er mulighed for at bo her som ældre, når man har solgt sit hus 
- Mulighed for at bo i lokalområdet 
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- De 14 oldekoldelejligheder i 2 størrelser som Lejerbo har i Terndrup 
ligger meget centralt – godt om der kunne blive flere centrale, f.eks på 
sygehusgrunden. 

 

Potentialer og            5 
barrierer for 
klyngesamarbejde 
 
f.eks. 
Fælles stedsidentitet 
Socialt fællesskab 
Fælles fysiske 
faciliteter 
aktivitetsmuligheder 

Hvilke potentialer er der for at skabe en stærk klynge? – Hvad vil I gerne, at 
der skal lægges særlig vægt på? – Hvad giver det mening at være fælles om? – 
hvilke barrierer er der? 
 

- Gourmetruten skal holdes ved lige og evnt. Udbygges 
- Stisystemer skal holdes ved lige og evnt. Udbygges/ forbindes. 
- Kirker: det giver mening at samarbejde med flere kirker om f.eks. 

babysang, andre arrangementer og hjemmesider  
- fælles hjemmeside i hele klyngen med fælles opslagstavle. 
- Mange frivillige 
- Henter frivillige via facebook 
- Aftensgudstjenester og fællesspisning 
- Babysalmesang 
- Arrangementer – fortælle arrangementer, foredrag, musik 
- Høst, jul, påske 
- Annoncering af arrangementer 
- Fælles motionsredskaber på sportspladsen 
- Petanquebane 
- Fællesskab 
- Nedbryde gl. grænser 
- ”plejer” fjernes 
- Omtal hinanden positivt 
- Snak med hinanden – ikke om hinanden 
- Gamle stridigheder 
- Svært at adoptere andres ideer 
- Det tager tid at ændre kultur 
- Gammel krig 
- Accept af forskellighed og andres (måske) bedre muligheder 
- Samarbejde 
- Samle kompetencerne 
- At synliggøre kvaliteter i klyngen som helhed. 
- At samle alle klyngens tilbud som et samlet hele/ udbud af tiltag og 

aktiviteter. 
- Samle aktiviteter, der hvor de står stærkest – holde fokus på at trække 

deltagere fra alle områder. 
- Sørge for at fordele, så kampe og træning sker flere steder 
- Go´more agtige løsninger som supplement i infrastrukturen – flexture 

udvikling af koncept. 
- Koordinere hold – planlægge sammen. 
- Har været der – grundlaget for klyngesamarbejdet 
- Tilskud fra friluftsrådet ”kløverstier” – kanotur Haals 
- Måske tjekke op på Gourmetruten og udbygge med nye tiltag 
- At gøre klyngen attraktiv for små og mellemstore virksomheder – 

tiltrække nye iværksættere. Hvordan kommer man i gang som 
iværksætter? – billig husleje….. 
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- Erhverv i landdistrikterne – egnede tomme bygninger i spil, eks. 
Tinghuset, Terndrup. ”Brugsen”, Blenstrup. 

- Buisness Nord Regionen – NIN, Nordjysk Iværksætter Netværk med i 
projekt hvor vi kortlægger bygninger/ infrastruktur m.v. og lader unge 
ildsjæle fra området fortælle gode historier f. eks initiativtagerne til 
Cykelgear.dk, Tinghuset, Krastrup Søgård m.fl. 

- Eks. 17 samarbejder – passer showroom på skift i ”Kunstboxen i 
Mariager. 

- Nye tilflyttere til klyngen – Nye huse i Terndrup…. Og …. Vi har i 
modsætning til Støvring plads til børn i alle aldre i dagpleje, vuggestue, 
børnehave, skoler, SFO, klub, ungdomsklub, foreningsliv m.v. såvel 
kommunale som private tilbud.  

- Der har været stor tilflytning til Blenstrup det seneste ¾ år. 
- Det er billigt at bosætte sig her. 
- Det vil være oplagt at lave forskellige markeder og messer som f.eks. 

6/10 i Terndrup Medborgerhus. Kunstnere laver spændende 
arrangementer, ferniseringer - fælles udstillinger – ture til større steder 
rundt i landet. 

- Mulighed for spil sammen musikarrangementer 
- Fortælleværksted om forskellige personers liv, både lokale og mere 

kendte – syng sammen – 70-80 deltagere – også mænd. 
- Pensionistforeningen er stærk, det er gode folk som står for det – så 

andre byer også har lyst til at deltage. 
- Banko onsdag og søndag populært i Blenstrup 
- Skibsted/Bælum/Kongerslev kirker laver arrangementer med foredrag 

og fællesspisning i Skibsted forsamlingshus, mad fra Blenstrup Hallens 
cafeteria. Der er plads til max 90 mennesker, så det kræver tilmelding. 
Trækker folk også fra Kongerslev. Der er gratis taxa til Skibsted, der 
samles op bl.a. på rutebilstationen i Terndrup. Der er også gratis 
kirkebil om søndagen. 

 

Mødesteder og          6 
aktivitetstilbud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvilke mødesteder har særlig betydning for livet i lokalområderne/ -klyngen? 
– Vurderer I at mødestederne kan anvendes mere optimalt? – Hvordan? – 
Hvilke muligheder og udfordringer ser I i forhold til eventuelle tilpasninger? – 
Hvordan kan samarbejdet mellem faciliteter og mødesteder på tværs i 
klyngen styrkes?  
 

- Ekstra mødesteder i St. Brøndum er sportspladsen med klubhus og 
bålhytte, som er åben for alle – det gælder også bålhytten i Siem. 
Stisystemerne er også en slags mødesteder i begge byer. 

- Der mangler en sognegård for de 3 sogne Siem, St. Brøndum og Torup 
- Mødesteder har vi mange af – især skolerne. 
- Skole- sportsplads – klubhus- forsamlingshus – sognehuset Skibsted 
- Synlighed – omtale – samarbejde 
- Svømmehal – idrætscenter 
- Siem forsamlingshus´  scene 
- Valhalla – udendørs legeplads/ uderum for alle 
- Idrætshaller og forsamlingshuse samarbejde om f.eks. koordinering af 

udbud af aktiviteter. 
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- At styrke den lokale handel ved at være bevidst om at støtte/ bruge 
den 

- At der er et fysisk mødested i lokalsamfundet og dermed mulighed for 
indendørs arrangementer 

- At brede udbuddet ud til hele klyngen 
- At dele aktiviteterne mellem byerne og ikke nødvendigvis have det hele 

alle sammen. 
- Haller og skoler 
- Nemt at låne lokaler på skolerne. 
- Ligger alle konfirmationer i Klyngen samme dag? 
- Liv ønskes i Terndrup medborgerhus om aftenen – hvad er 

mulighederne? – i pensionist aktivitetscentret. 
- Haller, spejderhytter Hellum, Blenstrup, Terndrup og Bælum, Hellum 

friskole, skibstedskolen, 3 folkeskoler gratis, medborgerhus Terndrup, 
aktivitetscenter Blenstrup, Skovpavillonen Bælum, Terndrup Kro, 
forsamlingshuse i Lyngby, Siem Solbjerg, Ll. Brøndum, St. Brøndum, 
Skibsted, Fræer og ungdomsskolen Bælum. Derudover sognegårde og 
Kirker samt klubhuse og den gamle adm. Bygning i Terndrup. 

- Terndrup – Blenstrup – Bælum skal forbindes med stier 
- Skibsted: udendørs fitnessredskaber, legeplads, klubhus, bålhytte, 

borde+bænke, boldbane, petanquebane, andedam, Mølleskoven, 
æblelund plantes snart, kirkestien med bænke og udsigt til kirken,  

- Terndrup: Knold og Tot, Terndrup Hede, Terndruplund, Mølledammen, 
Ejlers skov/sti 

- Kanoudlejning - Kano i Skibsted å – Lindenborg å 
- Mølholm 
- Mølleskoven – bålplads – pensionister griller og synger holder 

afslutning på sommersæson her. 
- Sti og gåture 
- Medborgerhuset kan lånes og medlemmer kan leje det, ikke 

medlemmer betaler mere i leje. 
- Der bygges menighedshus ved kirken nu 

 
 
Hvordan er aktivitetsudbuddet i dag? – bør det styrkes/ tilpasses? Hvordan? –  
Er der noget I mangler plads til at kunne i klyngen? - Bør man styrke 
samarbejdet omkring aktivitetstilbud? – hvordan og hvor kan der optimeres i 
fællesskab? 

- Flexbus som samler borgerne op på landet til aktiviteter 
- Mangler tilbud/samlingssteder til de unge – ungdomstilbud, der 

cirkulerer mellem de 3 hovedbyer. 
- Basket – Volley 
- Teater 
- Stærkere f.eks. fodbold-/håndboldhold 
- Se pkt. 6 
- Der mangler et tilbud til de unge og større børn til fysisk aktivitet, som 

ikke kræver et hold. – også gerne udendørs. - gerne med fri adgang. 
- Transport på tværs af klyngen er problematisk, hvis man er afhængig af 

offentlig transport 
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- Plads til ”fri leg” 
- Hvad er det for aktiviteter man er villig til at bevæge sig ud af eget 

område efter? 
- AOF og LOF er næsten ikke repræsenteret med aktiviteter i Klyngen. 
- Mulighed for selv at lukke sig ind i hvilke lokaler? – lån af lokaler 

hvordan – mangler kendskab til hvordan booking? 
- Det store puslespil med hold- og haltider? 
- Kendskab til at haller m.v. kan bookes af alle mangler 
- Kontakter til de unge gennem elevrådene? 
- De velorganiserede aktiviteter får bedst succes (eks Blenstrup) 

Fødekæde for trænere 
Uddannelse 
Rekruttering op gennem systemet 
Velplanlagt program 
Attraktivt at være trænere 
Styr på indkøb/ det praktiske 

- Mere fællesskab om udstyr? – dele? 
- Bælum: Skovpavillonen med lege- og bålplads, Kildesøen, Stierne i 

Sønderskoven, udsigtspunktet, Terndrup Hede området, Banestien 
”Hadsund – Kongerslev”med shelterplads, Multibanen, 
sportspladserne, kunstgræsbane, løbebanen, Møllen og 
Møllebakkerne, stisystem bag møllen gennem V….. marker og ud til 
cykel (bane) stien, sti fra Elmesvinget til Skovhusevej, sti og mødeplads 
bag kirken med bord/bænke, Nordsøstien. 

- Ungdomstilbud mangler i Rebild Øst: 
4-6 kl. Aktiviteter 1. 
7-9 kl. Aktiviteter 2. 
10 kl. - ? Aktiviteter 3. 
Musikskolen synliggøres 

- Udgangspunkt i kommunens kortlagte stier, brug Endomondo (gå tur 
med Endomondo app åben) til registrering af alle stier i lokalområdet, 
som må bruges offentligt (hvor der er indgået lodsejeraftaler. Ansvarlig 
for registrering af stier for Rebild Kommune er Karen Klausager 
kecl@rebild.dk – filer med stier til registrering sendes til Karen. Krav om 
mindst 3 ”seværdigheder”/ historier på hver sti – fotos kan tilføjes 

- Det Grønne råd og Friluftsrådet v. Randi Stub Petersen 
randistub@gmail.com , vil gerne involveres og støtte op om sti- og 
friluftsliv projekter. Randi anbefalede at lade sig inspirere af 
Kløverstikonceptet, http://www.friluftsraadet.dk/kl%F8verstier , hvor 
man etablerer 4 stier af forskellig længde fra samme udgangspunkt 
2,5km, 5km., 7,5km. Og 10km. Og markere med samme farver som 
kløverstierne i hele landet har. Der formidles forskelligt på stierne 
ligesom der etableres eller registreres oplevelser og evt. faciliteter på 
ruterne.4 

- Et andet koncept er ”Spor i landskabet”,Nordeafonden, hvor man kan 
søge støtte til markeringer, skiltning og formidling på kort med 
beskrivelse af seværdigheder m.v. www.spor.dk  

- Se endvidere Friluftsguiden.dk, Ridesporihimmerland.dk - rideruter på 
Roldskovinfo.dk og Rebildporten.dk 

mailto:kecl@rebild.dk
mailto:randistub@gmail.com
http://www.friluftsraadet.dk/kl%F8verstier
http://www.spor.dk/
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- De mange aktiviteter for ældre i Terndrup er beskrevet under de andre 
punkter. 

- Det vil være rart at kunne få hjælp til PC - og printerproblemer, 
frivillige, som vil hjælpe i hjemmet, ikke på pc kursus. Gerne unge – 
måske koblet til Røde Kors butikken. 

- Dilettant og revy på tværs i klyngen? – måske en mulighed? 
- Vigtigt at informationer om hvad der sker kommer i ugeaviser, så de 

kan klippes ud. Mange ældre bruger ikke facebook og PC. 
 
 

 


