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Sönderborg: public relations  
 
Rammerne for at synliggør og øge samarbejde har været optimale på Folkemødet og givet optimale 
betingelser for synliggørelse af potentialerne ved tværnationalt samarbejde. 13 kommuner og organisationer 
har deltaget i Landdistrikternes telt, hvor Landdistrikternes Fællesråd var tovholder. Teltet var udgangspunkt 
for en lang række debatter om aktuelle udfordringer i landdistrikterne. Projekt- og Netværkspartnere havde 
mulighed for at debattere et tværgående emne.  
 
Målgruppen var gæster i teltet, både danske politikere, administration og frivillige (fra personer f.eks. Kalund-
borgegnens Erhvervskontor, SDU, Guldborgsund, Landdistrikternes Fællesråd, Tønder, Aabenraa, Varde, 
Holbæk, Odsherred, Lolland, Sønderborg m.fl.) samt tyske projekt- og netværkspartnere (fra f.eks. WFA, 
Kreis Plöen og Akademi am See). 
 
 

1.1 Der er afholdt følgende debat om Benefit4Regions: 

 

Folkemødet 2018 – Landdistrikternes Telt:  
Debat om grænseoverskridende samarbejde 
(B4R) torsdag 14. juni 2018 kl. 18–19 
 

Er grænsen nået? 
Danmark og Tyskland har et udstrakt 
samarbejde allerede, men der er rum 
til meget mere: Kom og hør hvordan 
EU-midler bruges til at styrke og 
udvikle samarbejdet – til gavn for os 
alle. 

 
 
Hvad betyder ordet grænse for dig? Hvad tænker du på, når talen falder på vores store nabo imod 
syd? Og hvordan ser vores tyske naboer på samarbejdet med Danmark?  
 
Vi deler både grænse med Tyskland både til lands og til vands, og der er mange muligheder for at 
udvikle og øge samarbejdet. Men hvordan foregår det i praksis fra dag til dag? 
 
I det dansk-tyske Interreg-projekt Benefit4Regions har 11 offentlige og videnskabelige partnere 
etableret netværk, delt viden og sammen ledt efter gode løsninger på udfordringer og potentialer i 
landdistrikterne på begge sider af grænsen. Formålet er at finde frem til de bedste løsninger og 
lære af hinanden, så 1 + 1 kan blive til 3 – eller mere!  
 



Vi har inviteret repræsentanter for det dansk-tyske samarbejde, som vil fortælle om ”tidens hotte 
emner” inden for grænsesamarbejde. Kom og deltag i en debat om, hvordan vi gør i praksis, og 
hvordan vi kan lære hinanden bedre at kende fremover! Jeppe Søe, professionel ordkløver, vil lede 
os igennem debatten. 
 
I panelet var:   

o Jens A. Christiansen, Generalsekretær for Sydslesvigsk Forening (SSF),  
o Lars Nielsen, Formand for SSF Skt. Jørgen/ Mørvig distrikt i Flensborg,  
o Astrid Eggert, projektledelse af Benefit4Regions, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön 

GmbH,  
o Hauke Klünder, projektmedarbejder i Benefit4Regions, Kreis Plön,  
o Carina Woollhead, Specialkonsulent Kultur, Turisme og Bosætning, Guldborgsund 

Kommune,  
o Karsten Gram, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd  
o Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune og projektmedarbejder 

i Benefit4Regions.  
o Ordstyrer: Jeppe Søe 

 
 

1.2 Der er afholdt Fællessang og fortællinger fra landdistrikterne: 

 

Folkemødet 2018 – Landdistrikternes Telt:  
Fællessang og fortællinger fra landdistrikterne (B4R) torsdag 14. 
juni 2018 kl. 16.15 – 16.45 

 
Landdistrikternes nye fællesskabende sangbog introduceres med 
danske og tyske fællessange. 
 
Deltagere var  
o Lars Emil H.M., LDF (pianist) 
o Fortæller: Tyge Mortensen  
o Connie Skovbjerg, Sønderborg 
o Astrid Eggert, WFA  
o Carina Woolhead, Guldborgsund  
o Åse Ditlefsen Ferrão, Sønderborg 
 

Publikum i teltet 
 
 
             
 
 
 
 
 
 



1.3 Offentlighedsarbejde 
 

For at skabe synlighed om B4R har der været øget fokus på formidling af best-practice fra projekt- 
og netværks-partnerne op til, under og efter deltagelse ved Folkemødet på Bornholm 2018. Dette 
er bl.a. sket ved Facebook-aktiviteter med historier, interviews, live-streaming fra debatten på 
Bornholm med videoklip lagt på www.baglandet.tv og www. Benefit4regions.eu.  
 
Målgrupperne omfatter borgere og beslutningstagere i bredeste forstand. 
 
a) Presse i forbindelse med debatten ”Er grænsen nået?”: 
 
Forud: 
- Pressemeddelelse  
- Opslag på App: Folkemødet på Bornholm 2018 
- Hjemmesiden: 
https://program.folkemoedet.dk/?search=Landdistrikternes+F%C3%A6llesr%C3%A5d 
- Hjemmesiden hos Landdistrikternes Fællesråd: https://www.landdistrikterne.dk/ikke-
kategoriseret/debat-om-graenseoverskridende-samarbejde-er-graensen-naaet/ 
- https://www.jv.dk/soenderborg/Soenderborgs-landsbyer-er-klar-til-Folkemoedet-paa-
Bornholm/artikel/2617794 
 
Under:  
Livestreaming på FB-Landdistrikternes Fællesråd og FB-Benefit4Regions 
 
Efter:    
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=G_UYPh8kSpU 

 
 
b) Presse i forbindelse med debatten ”Fællessang og fortællinger fra landdistrikterne”: 
 
Forud: 
- Pressemeddelelse, bl.a.: 
http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2018/Juni/13/Landdistrikterne-opruster-pa-
sangfronten/ 
- Opslag på App: Folkemødet på Bornholm 2018 
- Hjemmesiden: https://folkemoedet.dk/programmet/ 
- direkte hos Danmarks Radio P1, ”Kulturen på P1”, link: https://www.dr.dk/radio/p1/kulturen-pa-

p1/kulturen-pa-p1, dato: 14/6 2018 (starter på 1.33.53 (altså – spol frem til det punkt)) 
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Under:  
Livestreaming på FB-Landdistrikternes Fællesråd og FB-Benefit4Regions 
 
Efter:    
Facebook: https://www.facebook.com/LanddistrikternesFaellesrad/videos/1809893512402049/ 
Nyhedsbrev Benefit4Regions juli 2018 
 
 
 
2. Casestudie Fødevarer 
Et måltidskoncept med lokale fødevarer blev serveret til et social fællesarrangement torsdag aften 
umiddelbart efter den grænseoverskridende debat. Til stede var ca. 100 personer. Disse var 
projekt- og netværkspartnere (f.eks. politikere, administration, borgere). Formålet var at videndele 
og skabe nye netværk på tværs af nationalitet og segment. 
 
Menu: sønderjyske pølser med kartoffelsalat og frisksyltede løg. 
 
 
 
3. Indretning af teltet 
Landdistrikternes Telt var indrettet med materialer fra bl.a. ”FoodMarked”-teltet ved SL23017 
”Spejderlejren 2017 i Sønderborg” samt udstillingsmaterialer fra arrangementet i Grundfør.   
Indretningen dannede rammen om: participation / involvement / samskabelse / medborgerskab 
med mulighed for videndeling mellem offentlige og private aktører.  
 
Se link til Spejderlejrens udstillingsmaterialer i baggrunden af ”FoodMarked”-teltet: 
https://www.youtube.com/watch?v=wx0aKsMSGPc 

 
I teltet er afholdt 26 debatter, arrangeret af 14 forskellige partnere. 23.500 personer har fulgt 
debatterne på livestreaming, og flere tusinde har været igennem teltet på de tre dage. Der blev 
afholdt tre borgmestertopmøder og flere kommunale debatsamarbejder.  
 

 
 
 
 

4. Økonomi: 
 
Bogført i 1. halvdel af 2018: 

Project partners Type of Activity (that 
was billed) 

Interreg budget cost 
position 

Actual costs in DKK 

Sønderborg Kommune  AP2 mediekonsulent: 
live-streaming på 
Folkemødet + input til 
www.baglandet.tv  

 

Ekstern ekspertise – 
Tjenesteydelser ved 
ekstern konsulent  

 

15.000 kr. 

https://www.facebook.com/LanddistrikternesFaellesrad/videos/1809893512402049/
https://www.youtube.com/watch?v=wx0aKsMSGPc


 
 
Bogføres i 2. halvår af 2018: 
 

 
 
Budgetterede udgifter:   kr. 27.730,00 
 
Faktiske udgifter:   kr. 26.856,60 
 
 
 
 
 

Project partners Type of Activity (that 
was billed) 

Interreg budget cost 
position 

Actual costs in DKK 

Sønderborg Kommune Travel by car, 1140 km, 
1 person (Åse) 
 

Rejseomkostninger,  2.394,00 

Sønderborg Kommune Travel by car, 1106 km, 
1 person (Connie) 

Rejseomkostninger,  2.322,60 

Sønderborg Kommune Travel by ferry, 1 car 
with material (Rönne-
Ystad retur) 

Rejseomkostninger 2.238,00 

Sønderborg Kommune  Staying overnight (4 
persons) Sol&Strand 

Rejseomkostninger 4.902,00 


