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Vores deltagelse i Folkemødet 2019 …

”Man møder mennesker med forskellige 

synspunkter, mennesker fra andre dele af 

landet.”

”Jeg fik en klar fornemmelse af, hvad 

landdistrikterne står for, og hvordan man prøver 

at redegøre for sine synspunkter.” 

”Jeg føler at jeg har været med til at synliggøre 

kommunens synspunkter og ideologi vedr. 

landdistriktsarbejdet.”

”Mange relevante debatter, men desværre kan 

man ikke nå ret mange.”

”Jeg fik rig lejlighed til at tale med de øvrige på 

holdet om vores arbejde.”

”Er en inspiration til det videre arbejde i 

Landsbyforum og giver også os deltagere bedre 

forståelse for hinanden men også fællesskab ny 

energi og mange oplevelsen.”
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Debatter … Landdistrikternes Telt …
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Og kunne være bedre hvis …

”Alle deltagere og beboere var mere indstillet på 

at være en del af et fællesskab.”

”Vores information på forhånd havde været 

mere præcis om, hvor problemstillingerne vedr. 

landdistrikternes arbejde blev behandlet –

efterfølgende er jeg blevet bekendt med, at der 

var flere meget spændende debatter andre 

steder end i vores telt, som nogle af os måske 

burde have deltaget i.”

”Temaerne for debatterne i landdistrikternes telt 

bør fornyes”

”Jeg synes ikke samarbejdet med 

Landdistrikternes Fællesråd var optimal, så her 

bør vi tænke anderledes til næste år.” 
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Hvad får Sønderborg med sig?

”Ikke alle ved, hvad der sker i landområder og 

landsbyer.”

”Ikke alle synes godt om at lade demokratiet 

komme ud til borgere, som ikke er politikere.”

”At mange arbejder for at flytte fokus fra 

storbyerne til landdistrikter.”

”En fantastisk oplevelse som en del af holdet fra 

Sønderborg.”

”Fik flere brugbare informationer via debatterne, 

som vi kan bruge i vores videre arbejde.”

”En god og interessant snak med Lisbeth Iversen 

sammen med deltagere fra de andre laug.”

”Samarbejdet i teltet var ikke optimal.” 

”Glæden ved, at vi har et godt sammenhold og 

holder fanen højt.”

”Ny inspiration / ny viden / træffer mennesker der 

også brænder for deres tanker og ideer.”
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Hvad får Sønderborg Kommune ud af, at vi deltager på Folkemødet?

”Mange frivillige ambassadører der fortæller om 

aktiviteter i Sønderborg Kommune.”

”Synlighed og kendskab til kommunen.” 

”I sidste ende måske tilflyttere til kommunen og 

specielt til kommunens landsbyer.”

”At vi får inspiration samt ”hældt lidt benzin på 

tanken” til det videre arbejde.”

”At vi som repræsentanter for kommunen viser 

flaget og hvem vi er og hvad vi står for.”

”At vi er en aktiv del af det større samarbejde 

vedr. landdistrikter.”

”Engagerede borgere.”

”Ny viden.”       

”Bred snak.”

”Sønderborg kommune får en mere engageret 

`landsbytosse`.”

”Ny viden som evt. kan bruges ikke kun i 

Landsbylaugene men i kommunen.”

”Vi gør en forskel og dermed profilerer vi også 

Sønderborg positivt.”
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Der lyttes … Der snakkes …
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Hvilken debat/event du deltog i, fik du mest ud af? Hvorfor?

”Stort set alle debatter i Landdistriktsteltet, fordi det er 

min interesse.”

”Jeg vil fremhæve 3 debatter, som jeg fik meget ud af: 

1. ”Sat på spidsen: uddannelse i provinsen – go eller no 

go”? Her deltog Erik Lauritzens og hans indlæg favnede 

bredt.

2. ”Service i landdistrikterne” hvor det var meget 

inspirerende at høre specielt Kim Ruberg, og hans 

analyser af land kontra by.

3. ”Frilandsbyer, frivillighed og frihed”. Her var det 

specielt meget inspirerende at høre Hanne Tanvig og 

hendes forslag om mere selvstyre i landdistrikterne –

”slip kommunerne fri”. Det kunne være spændene, hvis 

Sønderborg kunne komme med i et sådant projekt.”

”Den i Landdistrikternes telt om uddannelse.”

”Jeg var til et foredrag omkring hvad man også kunne 

gøre i skoleregi her var der ikke  musikskole som de 

også havde, men en forfatter skole der gav meget til børn 

med disse evner der var bl.a. et barn på ca 12 år vil jeg 

tro hun var. Hun fortalte om hvad det havde betydet for 

hende og andre at der pludselig også blev lyttet til 

hende.”

”Vore egne og en del af de arrangementer der var i vores 

telt”

”Slip kommunerne fri m.m. ”
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Fik du dét udbytte af Folkemødet, som du forventede? Hvorfor?

”Ja, fordi landdistrikterne er godt repræsenteret 

og havde mange gode debatter.”

”Ja, i det store og hele.”

”Ja.”

”Nej, jeg havde ikke glæden ved at være en 

fælles del af teltet, og dermed også de andre 

kommuner.” 

”Ja til alt det andet, træffe nye mennesker, 

opleve debatter m.m.”
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På farten …                                                            Gæster fra Norge, Tyskland og Danmark ..       
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Øvrige bemærkninger …

”Alt i alt et super arrangement, som vi fra landsbylaugene

og Sønderborg Kommune kan være stolte af at være en 

del af.”

”Det eneste, som jeg synes var malplaceret, var vores biks 

og bøvl med den mobile telefonboks. Intentionerne har 

sikket været gode – men desværre har det ikke været godt 

nok forberedt. Skidtet virkede ikke – og man havde 

fuldstændig glemt selve skiltningen, som kunne lokke 

husarerne ind i boksen.”

”En stor tak til de, der har stået for planlægningen og alt i 

alt var det en dejlig oplevelse at deltage på turen. Også tak 

for muligheden for, at min ægtefælle kunne deltage, så det 

blev en fælles oplevelse for os.”

”Nu har jeg været med på 4 folkemøder, og hver gang har 

der været en debat, hvor Sønderborg-modellen bliver 

fremhævet. Det er en god model, men der kan vist ikke 

koges mere suppe på i det forum. Nu skal vi videre, vi skal 

ud over kanten og tænke anderledes. Hvordan får vi de 

respektive forvaltninger til at rykke, så vi kan bruge dem?”

”Vi var en flok Sønderborgere, der fik en snak med Lisbeth 

Iversen fra Arendal i Norge. Vi har været deroppe og fortalt 

om vores måde at arbejde på omkring Landdistrikts-

arbejdet. Nu fik vi virkelig inspiration den anden vej bl.a. 

omkring deres måde at integrerer flygtninge på. Så vi 

snakkede bagefter om, hvor spændende det kunne være 

at komme op og se, hvordan de arbejde.” 
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Tak for i år …


