
 

 
 

Invitation til virtuel dialogmøde om øget bosætning 
 
 

Vil du styrke bosætningsindsatsen i din by/landsby? 
Så tilmeld dig vores virtuelle dialogmøde om øget bosætning og få indflydelse på  

din bys/landsbys bosætningsaktiviteter! 

 
 
Kære landsbylaug, landsbyråd, bylaug, borgerforeninger og udviklingsfora 
 
I samarbejde med Landsbyforum og Sekretariatet for Landdistrikter vil Tilflytterservice Sønderborg gerne 
invitere til et virtuelt dialogmøde om øget bosætning for at drøfte mulige bosætningsaktiviteter i alle 
kommunens byer og landsbyer.  
 

På mødet vil vi desuden præsentere jer for et projekt ”Vækst og værdier i landdistrikterne”, som handler om 
at promovere landsbyer og byer i Sønderborg Kommune. Hertil skal der produceres korte og velfortalte små 
historier som videofilm, podcasts eller andet, som deles på de sociale medier. Via en fælles platform 
(Microsoft Teams) vil I ligeledes kunne videndele, sparre og få inspiration til udarbejdelsen af drejebøger, 
bosætningsaktiviteter m.m.  
 
Vi håber, at projektet vil finde genklang hos jer, og at I vil være med til at definere drejebøgerne til de små 
videoer, podcasts eller lignende, som kan styrke bosætningsindsatsen i hele kommunen. Der er brug for 
jeres hjælp til at skabe indhold og konkrete handlinger i projektet, som allerede har fået bevilliget en sum 
penge til realiseringen. 

 

 
Lyder det interessant for din by/landsby?  
 
Så deltag i det virtuelle dialogmøde om bosætning 
 

Torsdag, den 15. april 2021 fra kl. 17.00 til 18.30. 
 

Tilmeld dig senest den 14. april 2021 ved at sende en mail til tilflytter@sonderborg.dk. Du vil herefter få 

tilsendt en invitation til et Teams-møde.  
 

Vi håber, at I vil være med til at styrke bosætningsindsatsen i jeres by/landsby, og at I vil deltage i 
dialogmødet og bidrage med jeres idéer. Vi glæder os til mødet. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Landsbyforum 
v. Angela Coriand, formand 
Mail: landsbyforum@sonderborg.dk 
 

Sekretariatet for Landdistrikter 
v. Carl Erik Maae og Connie Skovbjerg 
Mail: came@sonderborg.dk og cskb@sonderborg.dk 
 
Tilflytterservice Sønderborg  
v. Tatjana Rode, bosætningskoordinator 

Mail: taro@sonderborg.dk 
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