
Vi er en forening, der arbejder for at styrke de frivillige initiativer, 
netværk og samarbejde og følelsen af fællesskab på tværs af hele 
Langeland og Strynø.

Vi præsenterer her vores arbejde med fem fokusområder:
Kommunikation, kalenderen “Det sker på Langeland”, vores årlige 
“Fællesskabets Folkemøde“, hjælp til fundraising til foreninger og en 
nyttig vidensbank.

Som borgere rundt omkring på Langeland står vi stærkest, når vi 
samarbejder om de emner, der optager og udfordrer os. Det forud-
sætter, at vi er gode til at følge med i, hvad der sker i området og at 
vi samtidig fortæller om, hvilke projekter vi selv er i gang med.

Vi Samler Enderne vil gerne styrke vores kommunikation, både 
fysisk og online. Hvis du har lyst til at hjælpe os ved at interviewe, 
skrive, fotografere, holde oplæg eller være aktiv på nettet, så 
kontakt os på kontakt@visamlerenderne.dk.

Vi Samler Enderne 
er del af kampagnen Landsbyklynger, 
som handler om at styrke lokalsam-
fund. Den er finansieret af Realdania, 
Lokale og Anlægsfonden og DGI. I 
2016 foreslog en borgergruppe Lange-
land Kommune, at kommunen samlet 
blev en del af denne kampagne. Det 
faldt i god jord, og den 7. juni 2018 
blev vores forening stiftet. 

Siden har vi bl.a. lavet en rapport, som kortlægger de muligheder, 
langelændere ser for lokal udvikling og et styrket samarbejde 
mellem foreninger. Det har i høj grad inspireret vores Udviklings-
plan, som også rummer en uddybet beskrivelse af vores arbejde 
og mål. Begge kan hentes gratis på vores hjemmeside.

KOMMUNIKATION VI SAMLER ENDERNE

LANDSBYKLYNGEN LANGELAND OG STRYNØ

VORES ARBEJDE OG MÅL

BLIV MEDLEM

Hvis du interesserer dig for vores fokusområder, kan vi klart anbe-
fale at blive medlem af Vi Samler Enderne på hjemmesiden:

www.visamlerenderne.dk / detskerpaalangeland.dk



Vi vil skabe et netværk af frivillige, som har lyst til at 
hjælpe frivillige og foreninger med at søge offentlige eller 

private fondsmidler til at gennemføre ideer, aktiviteter 
og projekter. 

Dette netværk skal...

•  holde sig ajour med, hvilke offentlige midler og private fonde,
   der er relevante at søge for foreninger på Langeland
•  formidle information om disse midler og fonde 
•  vejlede foreninger om fundraising og hjælpe dem med
   at lave ansøgninger
•  arrangere kurser i fundraising 
•  formidle kontakter mellem foreninger, der kan samarbejde 
   om bestemte ideer og projekter, som de vil søge midler til

Vi har masser af ildsjæle, der yder en frivillig indsats på Langeland. 
Mange af dem har særlige kompetencer, som andre i perioder efter-
lyser. F.eks. hjælp til at skrive vedtægter, samarbejde med offentlige 
myndigheder, lægge budget og føre regnskab, udgive rapporter 
eller pjecer, bygge en scene eller udføre andre praktiske opgaver.

Vi arbejder på en vidensbank, som skal...

•  skabe overblik over, hvilken viden og kompetencer foreninger 
efterspørger på Langeland

•  give indsigt i, hvem der har den efterspurgte viden og 
 knowhow, og er villige til at dele den med andre
•  gøre det let at matche udbud og efterspørgsel

I november 2018 afholdt vi vores første idemesse, hvor 
foreninger og netværk både kunne præsentere sig selv over-
for nysgerrige borgere og skabe kontakter til andre foreninger. 
Det blev en stor succes, og vi har derfor gjort den til et årligt 
arrangement under navnet “Fællesskabets Folkemøde”.

På Fællesskabets Folkemøde kan I som forening 

•  styrke jeres synlighed
•  udvide jeres netværk og finde ildsjæle og samarbejdspartnere
•  fortælle borgerne om jer selv og få nye medlemmer

- og som besøgende på Fællesskabets Folkemøde får du et godt 
indblik i, hvad der sker i foreningslivet på Langeland.

På siden detskerpaalangeland.dk finder du vores gratis kalender. 
Her kan alle aktører reklamere for deres arrangementer på Lange-
land og Strynø.

For at styrke “Det sker på Langeland” vil vi:

•  gøre siden stadig mere brugervenlig i samarbejde med brugerne
•  tilbyde intromøder og kurser, hvor vi giver råd og vejledning til,
    hvordan foreninger og borgere bruger kalenderen i praksis
•  systematisk kontakte lokale foreninger, netværk, skoler, 
   virksomheder, kirker og andre lokale aktører, som kan
   have gavn af kalenderen
•  skabe ekstra opmærksomhed om vores kalender ved
   større begivenheder på Langeland

DET SKER PÅ LANGELAND VIDENSBANK

FUNDRAISING
FÆLLESSKABETS 
FOLKEMØDE


