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Filmdyst på Nordfyn 

- Lokalsamfund skal fortælle den gode historie om sig selv 

 

Landdistriktsrådet og Nordfyns Kommune er gået sammen med Otterup Produktionsskole om 

et projekt, der går ud på at få Nordfyns mange små og aktive lokalsamfund til at fortælle den 

gode historie om sig selv. 

 

Helt konkret er der udskrevet en konkurrence, hvor de nordfynske lokalsamfund bliver opfor-

dret til at lave en film en kort film om deres sted. Den bedste film præmieres med 5000 kr. til 

gavn for lokalsamfundet.  

 

”Projektet udspringer af et fælles ønske om at styrke udviklingen af landdistrikterne og synlig-

gøre de værdier, der ligger i bo i et lokalsamfund. Og hvem er bedre til at fortælle den historie 

end lokalsamfundene selv?”, fortæller formand for Erhvervs- og Udviklingsudvalget Kurt Chri-

stensen. 

 

Landdistriksrådet Nordfyn bliver den drivende kraft i projektet, idet det bliver rådets opgave, 

at formidle budskabet til organisationens medlemmer.  

 

”I Landdistriktsrådet synes vi ideen er rigtig sjov. Det er en styrke, at projektet går på tværs 

af hele Nordfyn samtidig med, at det kan gavne det enkelte lokalområde.  Vi er sikre på, man-

ge af vores lokalsamfund, kan se mulighederne i projektet. I øjeblikket er vi i gang med at 

rundsende projektbeskrivelsen til vores medlemmer, og vi håber, at mange vil tage udfordrin-

gen op”, siger Bo Sigersted, formand for Landdistriktsrådet Nordfyn. 

 

Ved man ikke, hvordan man laver en film, skal man ikke fortvivle. For hos Otterup produkti-

onsskole er der hjælp, at hente til både manuskript, optagelser, redigeringsarbejde mv. 

 

Samarbejdspartnerne bag projektet satser på, at mange vil deltage, således at der kan holdes 

en stor præmierefest, hvor den røde løber rulles frem og hvor prominente personligheder fra 

nær og fjern inviteres. 

 

Efter at filmene er lanceret, er det meningen, at de skal ud i verden og fortælle den gode hi-

storie om det at bo på landet i Nordfyns Kommune. Filmene bliver tilgængelige på 

www.merefyn.dk og lokalsamfundene kan bruge dem i deres markedsføring af sig selv. 

 

For nærmere information 

Kontakt Kurt Christensen, tlf. 21811165 Bo Sigersted, tlf.20 87 12 71 


