Udsigten til levende landsbyer

Kursus for landsbylaug:

Levende landsbyer
- hjælp-til-selvhjælp
Mommark, Business College Syd, lørdag, den 20. November 2021

1. November 2020
Kære venner
”Landsbyforum har lagt sig i selen for at arrangere et kursus med et
superspændende program – synes vi selv. Der er taget højde for
forskelligheden og hinandens styrker, potentialer og muligheder. Nu har
du chancen for at blive inspireret, og møde nogle af de bedste kræfter på
landdistriktsområdet i dag. Vi er sikre på, at der netop er noget, der
passer præcis på dit bestyrelsesarbejde i dit eget landsbylaug. Vi håber
på, at flere personer fra din bestyrelse deltager. Husk, når vi har været
dagens program igennem, slutter vi af med en god frokost efterfulgt af et
godt grin med hjælp fra Leif Maibom.”

Hilsen
Landsbyforum

Udsigten til levende landsbyer

Program, modul 1: lørdag, den 20. november 2021
Kl.

9.30-10.00: Velkomst og præsentation (kaffe og rundstykker)

Kl. 10.00-10.45: Præsentation af kommunikations-strategi og -plan i
forbindelse med projektet ”Vækst og værdier i landdistrikterne” v. Jeppe Søe

Kl. 10.45-12.15 Formidling og kommunikation
Her snakker vi om, hvorledes en landsby kan optimere de eksisterende brugerflader som f.eks. den nye
Infoland-app, hjemmesiden, Facebook, lokalblade, opslagstavle? Hvorledes kan dét spille sammen? Her
opfordrer vi webmasterne til at deltage samt de bestyrelsesmedlemmer, der har fokus på synliggørelse og
kommunikation.
Ressourcepersoner: Ballum IT

Kl. 12.15 – 13.00: Frokost
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Program, modul 2: lørdag, den 20. november 2021
Kl. 13.00 – 14.15: Fælled-skaber v. Søren Hermansen, Samsø Energiakademi
Søren Hermansen er en særdeles inspirerende foredragsholder, der med stort engagement, markante
holdninger og en begavet humor, rammer alle typer af deltagere. Bæredygtighed, innovation og fælledskab
er i fokus i de tankevækkende Søren Hermansen foredrag. Mød en dansk innovator i særklasse!
I en tid hvor der fokuseres markant på at skabe bæredygtige projekter i ”VandkantsDanmark”, kan det virke
absurd, at der på Samsø bor en mand, som stort set er ukendt i den brede danske befolkning, men som
hyldes i resten af verden. TIME Magazine tøver ikke – de har udnævnt Søren Hermansen som en af
verdens 10 største ”Environmental heroes”. Som den første dansker nogensinde, vandt Søren Hermansen
i 2009 Göteborg-prisen for sit arbejde med bæredygtig energi på Samsø. Prisen, der kaldes miljøets svar
på Nobel-prisen, blev i 2011 vundet af Kofi Annan. Tidligere prismodtagere er bl.a. Al Gore og Gro Harlem
Brundtland.
I november 2011 fik han Svend Auken-prisen overrakt af Statsministeren, og i december udgav han
sammen med Tor Nørretranders bogen, ”Fælledskab – om fællesskab i praksis og om samarbejdets teori”.
Søren Hermansen er direktør for Energiakademiet på Samsø, der siden 1997 har skabt så markante
resultater at CNN, CBS, The Observer, The New Yorker og et utal af andre internationale medier flere
gange har besøgt øen. Hvert år besøger 6.000 mennesker Samsø Energy Academy – heraf mange politisk
funderede delegationer fra hele verden.

Kl. 14.30 – 15.45: Social Entreprenørskab v. Jens Peter Jensen, Marselisborgcentret, Århus.
Jens Peter Jensen har arbejdet med mange forskellige former for borgerinddragelsesinitiativer i Danmark
og mange andre steder i verden. Han er for øjeblikket tilknyttet University of Cambridge som konsulent og
har tidligere bl.a. været direktør for Aarhus Tech og Projekt direktør for MidtLab, Region Midtjylland.
Derudover er han central i det norske forskningsprojekt ”MEDSAM”, hvor landdistriktsarbejdet i
Sønderborg Kommune og Århus Kommune som ”Europæisk frivillighedshovedstad i 2018” indgår som
case til, at norske forskere kan arbejde hen imod en nordisk model for ”samskabelse” mellem
kommuner, forvaltninger og frivillige foreninger.

Kl. 15.45 – 16.00: Pause
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Program, modul 3: lørdag, den 20. november 2021
Kl. 16.00 – 17.30: Projektbørs
I dette modul præsenteres nogle udvalgte projekter fra landsbyerne i Sønderborg efterfulgt af spørgsmål og
svar. Målet er at pirre nysgerrigheden, inspirere, dele erfaringer og lære af hinanden.

Kl. 17.45: Julefrokost
Kl. 20.00: Underholdning v. Leif Maibom
Kl. 23.00: Tak for i aften
Tilmelding:
Inden den 10. november på https://www.place2book.com/da/sw2/sales/9by92c64ns. Her krydser du
følgende af:
, hvor duModul
krydser
af:fra kl. 9.30-12.15
1: følgende
Tilmelding
Modul 2: Tilmelding fra kl. 13 – 17.30
eller
Tilmelding hele dagen inkl. Forplejning
Mht. forplejning:
Tilmelding frokost kl. 12.15 – 13.00
Tilmelding julefrokost + underholdning kl. 17.45 – 23.00
Er der spørgsmål til tilmeldingen – ring 28 89 80 21 eller 27 90 54 69

Pris:
Gratis – dog opkræves 100 kr. ved afbud efter 10. november.

Vi glæder os til at byde dig / jer velkommen
Landsbyforum Sønderborg
sekretærhjælp fra Sekretariat for Landdistrikter, Sønderborg Kommune
Kurset er støttet med midler fra ”Puljen til borgerinitiativer” hos Udvalget for Landdistrikter, Natur og
Fødevarer.

