
 

 

 

Invitation til samtalecaféer – en ekstra nøgle til ny viden .. 

Mens vi afventer, at landet kommer tilbage til normale tilstande, hvor vi kan mødes fysisk, 

har Landsbyforums bestyrelse et tilbud til dig og din bestyrelse om deltagelse i digitale 

samtalecaféer, hvor vi tager aktuelle emne op til dialog og forhåbentlig bliver klogere 

sammen.   

Vi har følgende program klar: 

 

Mandag, den 12. april kl. 19.30 – 20.30: 

Biodiversitet og naturkvalitet 

Bent Albæk, biolog, Sønderborg Kommune bidrager med en afklaring af, hvad biodiversitet 
og naturkvalitet er. Oplægget giver inspiration til, hvad vi selv konkret kan gøre i vores 
nærområder og hjemme på matriklen. 
 
Tilmelding inden den 11. april: cskb@sonderborg.dk 

o Link til arrangementer sendes ved tilmeldingen.  

o Læs mere her 

Da mødet foregår online via TEAMS, tilbyder vi teknisk support, hvis du/I ved tilmeldingen 

beder om dét. Du/I kan enten skrive, at du/I ønsker en test et par dage i forvejen eller du/I 

blot ønsker telefonstøtte, når vi åbner rummet op fra kl. 19 de pågældende aftener.  

 

Torsdag, den 15. april kl. 17.00 – 18.30 

Virtuel dialogmøde om øget bosætning 

Landsbyforum og bosætningskoordinatoren inviterer til et dialogmøde for velkomst-

ambassadører og bestyrelsesmedlemmer i landsbylaugene, hvor vi har mulighed for at 

sparre med hinanden om, hvordan vi tiltrækker, modtager og fastholder vores nye borgere 

samt være med til at designe konkrete tiltag som f.eks. lokale videofilm, hands-out o.lign. 

Bosætningskoordinatoren sender invitationen inklusiv tilmelding. 

 

mailto:cskb@sonderborg.dk
https://www.dn.dk/nyheder/bykommuner-i-bund-og-fano-i-top-ny-undersogelse-rangerer-naturen-i-danmark/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Invitation-til-virtuel-dialogm%C3%B8de.pdf


 

 

 

Mandag den 26 april, kl. 19.30 – 20.30 

Opfølgning på Bo-Tryg kampagnen 

I de seneste 30 år har antallet af indbrud i private hjem i Danmark været stabilt højt med 
omkring 30.000-35.000 indbrud om året. I forhold til indbyggertal er der ca. tre gange flere 
indbrud i Danmark end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland) (1). 8 ud af 10 indbrud 
sker i huse. Derfor har ”Bo Trygt” et korps af indbruds- og forebyggelseseksperter, som du/I 
kan bestille til at komme ud til jer med et oplæg om den lokale indbrudssituation, og hvordan 

man bedst sikrer sig og hjælper hinanden til at forebygge indbrud. 

Flere landsbyer har haft besøg, og nu samler vi op på status med et besøg af Jan Rasmussen, 
Politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi. 

o Tilmelding inden den 25. april: cskb@sonderborg.dk 

o Link til arrangementer sendes ved tilmeldingen. 

o Læs mere her 

Også her foregår mødet online via TEAMS, så vi tilbyder teknisk support, hvis du/I ved 

tilmeldingen beder om dét. Du/I kan enten skrive, at du/I ønsker en test et par dage i 

forvejen eller du/I blot ønsker telefonstøtte, når vi åbner rummet op fra kl. 19 de 

pågældende aftener. 

 

Mandag den 10. maj, kl. 19.30 – 20.30 

Fra verdensmål til hverdagsmål 

I kommunen findes en bæredygtighedspolitik, der har fokus på, at kommunen skal arbejde 

med bæredygtighed bredt og på sigt i alle opgaver. ”Vi” er både borgere, virksomheder, 

foreninger med flere. Men hvordan får vi gjort dét håndgribeligt? 

Målet med politikken er, at fremtidssikre kommunen,værne om kommunens ressourcer og 

værdier, stå stærkt i konkurrencen med andre kommuner og være på forkant med globale 

og nationale tendenser. 

Vi har bedt Lene Sternsdorf, klimakoordinator, Sønderborg Kommune, om at komme og 

fortæller os om bæredygtighed i forhold til FN´s 17 verdensmål, og hvordan det bliver til 

hverdagsmål for os alle. 

mailto:cskb@sonderborg.dk
https://botrygt.dk/


 

 

 

o Tilmelding inden den 9. maj: cskb@sonderborg.dk 

o Link til arrangementer sendes ved tilmeldingen.  

o Læs mere her 

 

PS. Invitationen til samtalecafé er sendt direkte til alle bestyrelsesmedlemmer i de enkelte landsbylaug samt 

omdelt til borgerne i Lavensby, idet de deltager i et pilotprojekt omkring: ”Bæredygtige Lokale 

Udviklingsplaner”, hvor kompetenceudvikling indgår i deres møderække.  

 

------------------------------------     HUSK også ..    ------------------------------------ 

 
Onsdag den 7. april kl. 10.00 

Puljecafé 

Energistyrelsen giver igen i år mulighed for at få tilskud til energirenovering af private 

boliger. Puljen er på 675 mio. kr. i år, og der åbnes for at indsende ansøgninger til første 

runde den 7. april. Sønderborg Kommune tilbyder at give en hjælpende hånd med din 

ansøgning og tilbyder tre forskellige muligheder for vejledning i forbindelse med, at man 

søger tilskud fra bygnings-puljen: 

1. Hjælp til at udfylde det digitale ansøgningsskema – find guiden ”Hvordan udfylder 
jeg ansøgningsskemaet korrekt?” på www.zerolbolig.dk 

 

2. Gruppevejledning i Puljecaféen, som foregår på den virtuelle mødeplatform Teams. 
Bestil tid på www.zerobolig.dk (husk at have dit NEMid klar). Maks. 50 minutter pr. 
gruppe. Puljecaféen er åben 7. april kl. 10-21 og 8. april kl. 8-21. 

 
3. Personlig vejledning i Puljecaféen. Hvis du ikke er fortrolig med IT, kan en kommunal 

medarbejder hjælpe dig med ansøgningen. Bestil tid på tlf. 88 72 76 56 (hverdage kl. 
8-12) og vælg tider mellem kl. 10 og 15 den 7. april og kl. 8 og 15 den 8. april. Husk at 
medbringe nøglekort (NEMid) og en maks. 48 timer gammel Corona-test. 
 

Med venlig hilsen  

Sønderborg Landsbyforum  
v./ Angela Coriand, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen  

med sekretær hjælp fra Sekretariat for Landdistrikter. 
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