
Evaluering fra deltagerne ved Folkemødet 2018: 
 
Formål: 
Inspirationsturen til Folkemødet er for at deltage som meningsdanner i andres debatter og 
synliggøre landdistriktsarbejdet i Sønderborg kommune 
 
Baggrund: 
Dette sker på baggrund af visionen om, at Sønderborg skal være førende i landet, når det 
drejer sig om at sikre gode levevilkår, arbejdspladser og vækst i landdistrikterne. 
 
Evaluering: 
Sønderborg har været partner i teltet ”Landdistrik-ternes telt” med Landdistrikternes 
Fællesråd som koordinerede. Hver deltagende part har haft egne indlæg og debatter med 
landdistriktsudvikling som gennemgående tema.  
 
Der blev ved deltagelsen på Folkemødet 2018, bevilliget 44.000 kr. på landdistrikts-
udvalgets møde den 18. september 2017 samt midler til deltagelse i: ”Landdistrikternes 
Fællestelt”.  
 
Dette beløb er brugt til transport i to 9-personers Landsby-busser, overnatning i 
sommerhuse for landsbydeltagere, gæster fra Benefit4Regions og øvrige (egenbetaling), 
samt udgifter i forbindelse med følgende debatter:  
 
• Borgmestertopmøde (debat om bosætning)  
• Præsentation af et dansk-tysk sanghæfte (sang og historier)  
• Benefit4Regions – Er grænsen nået? (debat)  
• Fællesspisning (socialt arrangement i teltet med lokale fødevarer)  
• Bæredygtighed i landdistrikterne (debat)  
 
Debatterne er blevet live-streamet og kan ses på facebook-siden: ”Landdistrikternes Telt – 
folkemødet 2018”.  
 
Kommentar fra Agnes Nielsen, fmd. Landsbyforum:  
”Det er altid en inspirationskilde for vores landsbylaug, at være med på Folkemødet. Vi har 
fået mange gode input med hjem, og selv om vi gør det godt i Sønderborg kommune, kan 
vi altid blive bedre – så det arbejder vi på.  
 
I år havde vi som noget nyt, stor glæde af vores danske-tyske samarbejder. Her kan 
nævnes, at der til lejligheden bl.a. var produceret et lille sanghæfte med danske og tyske 
sange. Det, at der var udfordringer med udtalen, gjorde ikke glæden ved at synge mindre, 
men skabte megen morskab og sammenhold.  
 
De frivillige fra landsbyerne i Sønderborg deltog i lanterneoptog, som SSF (SydSlesvisk 
Forening) havde arrangeret gennem Allinges gader. Vi var ca. 60 personer i alt, der 
startede i optoget, men der kom mange flere med, efterhånden som vi kom frem. Det var 
en oplevelse, og da vi sluttede, var der nok over 100 personer i optoget. En 
inspirationskilde til de lokale i Sønderborg kommune.  



Sønderborg var meget synlig på Folkemødet. Ikke mindst ved, at vi er så mange 
almindelige mennesker til stede, der sammen med vores politikere vakte positiv opsigt. 
TV-syd tegnede et portræt af de frivillige, mens P4 Kultur lavede et indslag om sangbogen 
i det dansk/tyske samarbejde i Benefit4Regions. 
  
Det giver en helt speciel stemning, når de aktive frivillige er ”medarrangører” i mange af de 
debatter og foredrag, der var i teltet. Samtidig agerer de frivillige hjælpende hænder. Der 
blev hurtigt ryddeligt i teltet, når Sønderborg var arrangør, og der blev puslet om tilhørerne 
af de frivillige. Var der mangler, blev de hurtig afhjulpet, så vores travle arrangører fra 
Sekretariat for landdistrikter kunne koncentrere sig om de aktuelle emner.  
 
Det var dejligt i år, at husene lå tæt sammen. Det gav god mening og øgede sammen-
holdet, da der var afsat tid til at opleve relevante landdistriktsting på Bornholm og dens 
mange andre aktiviteter.  
 
Vi havde nogle gode dage, hvor vi fik snakket sammen laugene imellem. Alt gik op i en 
højere enhed med arbejde, socialt samvær og mange nye indtryk, der på sigt gør en 
forskel i vores daglige arbejde både i de enkelte laug og i Landsbyforum.  
 
Vi kan blive bedre til at forberede os og vælge nogle emner ud, som kan have relevans for 
gruppen fra Sønderborg. Dermed ikke sagt, at vi ikke også kan have egne ønsker.  
 
Tak for en fantastisk tur.” 


