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Sønderborg, den 5. maj 2022 
 
 

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 4/3 – 5/5 2022 

 
Arrangementer, der planlægges: 
 
Den 11. maj 2022, Langballigau: 
Strategimøde med tyske og danske partnere i Tour-bo projektet for udvikling af en strategi for en cykelfærge 
forbindelse over Flensborg Fjord 
 
16. maj 2022: Årsmøde i Landsbyforum, Kåring af årets landsby samt Landsbytopmøde 2022 
 
21. maj 2022 på Slotskajen:  
ProjectZero afholder Grøn transportdag ved Sønderborg slot, 
hvor Mobilitetsforeningen med Landsbybussen og Nabogo deltager 
for at promovere sig selv på pladsen sammen med de øvrige grønne 
transport-løsninger.  
 
23. maj 2022 kl. 13 – 14.30, digitalt: 
Afslutning på TOUR-BO projektet med præsentation af alle 
resultaterne fra både projekt- og netværks-partnerne. 
 
24. maj 2022, Region Syddanmark: 

Præsentation af Nye mobilitetstilbud i regionens landområder, på baggrund af to workshops, der 

tidligere er afholdt i marts/april for deltagere i Region Syddanmark. Ved præsentationen deltager 

Mobilitetsforeningen på en lille stand med videndeling om Landsbybus-konceptet.  
 
7. – 9. juni 2022 kl. 15.00 – 21.00 ved Multikulturhuset:  
Her afholder ProjectZero og en række partnere Sønderborg klimadage i forbindelse med, at IEA-
konferencen med 450 internationale gæster afholdes i Sønderborg. 
 
16. juni 2022 kl. 16.00 debat på Folkemødet Bornholm 

Endnu engang deltager en gruppe frivillige fra Landsbyforum i Folkemødet for at hente viden, inspiration og 

oplevelser, når den demokratiske samtale dyrkes for at mindske afstanden mellem borger og beslutnings-

tagere. Landsbyforum har sammen med Haderslev arrangeret debatten:  

 

Grøn mobilitet  

Borgernes muligheder for at komme til og fra hverdagens og weekendens 

aktiviteter – sammen eller alene - er afgørende for et godt liv og fundament 

for udvikling og vækst i overalt i vores kommuner og hele området. Presset 

på at finde grønne og sammenhængende mobilitetsløsninger er steget i takt 

med et nødvendigt fokus på mindre co2-udslip, stigende brændstofpriser, 

kødannelser, større maskiner på smalle veje i landdistrikterne, mål om 

fremme af cyklisme, sundhedsfremme m.m.  

 

Vi har hver især flere enkeltstående, spændende tiltag som præsenteres f.eks. 

indsatser i ”halen på” Tour de France mhp. cykelfremme, landsbybusser og 

kør-mæ-bænke for mere samkørsel samt digitale løsninger for bevægelse i 

naturen til fods.  

 

I debatten tager vi hul på spørgsmålet om, hvordan vi kan lykkes med at 

tænke sammenhæng på tværs, for at bevæge os fremad.  

 
 

https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Invitation-Landsbytopmoede-den-16-maj-2022-6-1.pdf
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Arrangementer afholdt: 
 
1. Afslutning af BLUP-projektet med deltagelse af Lavensby 

Den 31. marts mødes de 8 deltagende landsbyer og kommuner fra projektet ”Bæredygtige Lokal Udviklings 

Proces” i dén afsluttende konference. Her er tale om Tønder, Hedensted, Sønderborg, Skanderborg, Fåborg-

Midtfyn, Nordfyn, Næstved og Kerteminde. Det foregik i Årets Landsby – Stjer. Fra Sønderborg deltog 

Lavensby repræsenteret ved Willy Sahl og landdistriktskoordinatoren.  

 

Rapporterne fra de 10 medvirkende BLUP landsbyer vil bliver lagt på vores hjemmeside www.blup.dk, men 

stemningen fra konferencen mærkes her: BLUP konferencen 2022 i Stjær  

 

 

 
2. Vækst og værdier i landdistrikterne 

 

”Herude står himmel og hav i billedskønt ét, og det er 

ikke svært at få øje på det særlige ved livet i vores 

landsdel”.  

 

Sådan lød invitationen til forpremiere på 15 landsby-

film i Kinorama i Sønderborg den 28. marts. 140 gæster 

deltog.  Se eller gense alle filmene her. 

 

 

 

 

 

Projekter: 
 
Nr. 1: TOUR-BO 
Der arbejdes på højtryk for at være klar til den store afslutningskonference den 23. maj kl. 13 – 14.30 onlie – 
sæt allerede nu kryds i kalenderen. Læs mere om projektet her: https://www.tour-bo.eu/.  

 
Nr. 2: MEDSAM 
Her deltager landdistriktskoordinatoren i et dansk/norsk forskningsprojekt, hvor målet er at udvikle en 
model for samskabelse. Senest udveksler nogle af deltagerne erfaringer omkring kompetenceudvikling med 
henblik på at sammensætte et kompetenceforløb for parterne i samskabelse; frivillige, offentlig ansatte, 
foreningsfolk og andre stake holders. Erfaringer herfra vil blive bragt i spil i projektet ”Strategisk udviklings- 
og samarbejdskapacitet blandt lokalsamfund og kommuner” – et tillæg til projektet ”Bæredygtige Lokale 
Udviklingsprocesser”. Projektet afsluttes i sommeren 2022, og der planlægges en afsluttende konference i 
Arendal i august. 

 
Nr. 3: Kom hinanden ve´- delebank for alle 
I dette projekt er Mobilitetsforeningen projektejer, men sekretariat for landdistrikter bidrager med 
sekretærtimer. Projektet består af to dele: en delebils ordning (landsbybusserne) og en delebank (grejbank) – 
og det har modtaget 440.500,00 kr. fra Landdistriktspuljen (Bolig- og Planstyrelsen). 

Mht. delebanken: 

Der planlægges møder i foråret for at nå tættere på en konkret forretningsplan for en delebank i samarbejde 
med Naturvejlederne, Landsbyforum, Sundhed og House of Health m.fl. 

 

https://www.blup.dk/konference
https://www.blup.dk/post/blup-konferencen-2022-i-stj%C3%A6r
https://www.sonderborgkom.dk/landsby-film-i-soenderborg/
https://www.tour-bo.eu/dk/ueber-uns/
https://www.tour-bo.eu/
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Mht. delebilsordningen: 

Landsbybusserne (9-personers) fik en forrygende start, og er gået 
lidt ned i fart i vintermånederne. De holder i hhv. Kværs og 
Tandslet, og for at booke busserne skal du: 
 
ÅBN NaboGo appén – ZOOM ind på kortet – KLIK på bus 
ikonet. 
 
Bussen koster kun 70 kr./time eller max. 560 kr./dag + 
brændstof. Så er du klar til at køre - læs mere: Kom-hinanden-
ved.dk 
 
For at booke busserne skal du være bosiddende i et landdistrikt 
(ikke en by med over 1000 indbyggere), for så er du automatisk 

medlem af et landsbylaug. Desuden skal du have et gyldigt kørekort til personbil. 
 
Mobilitetsforeningen afholder generalforsamling mandag, den 16. Maj 2022 kl. 17.00 – i umiddelbar 
forlængelse af Årsmødet i Landsbyforum. Dagsordenen udsendes senest 1 måned før arrangementet. 

 
 
Nr. 4: Landsbyfællesskaber som økonomiske entreprenører  
             - der kan løfte større økonomiske projekter eller tungere samfundsmæssige opgaver  
 
Der er fuld gang i planlægning af både fælles energianlæg i pilotlandsbyerne i Tønder, Haderslev, Aabenraa 
og Sønderborg – Lysabild og Skovby. Vi ved, at flere landsbyer er gået i projekt-mode for at undersøge, hvad 
der er muligt. Travlheden er ikke mindst udløst af de stigende priser på opvarmning. Der pågår en 
undersøgelse intern i kommunen om, hvorledes en mulig juridisk enhed kan etableres med kommunen som 
medspiller. 

Cykelfærgen over Flensborg Fjord er en anden case i projektet, og her forberedes sommerens sejlads med 

Cykelfærgens Venner som ansvarlige og skipperen på Rødsand som udførende. Læs her. Senest har de fået 

positive meldinger fra Hochschule Flensburg om at Rødsand indgår i et forsøgsprojekt for mere grøn 

energiform. Kommunen støtter Cykelfærgens Venner med 50.000 kr. i sommeren 2022 og 2023 i deres 

bestræbelser på at forbindelsen kan løfte turismen på begge sider af Flensborg Fjord. Sekretariatet indgår i 

det administrative hjælpearbejde bl.a. i TOUR-BO regi, hvor en strategi for en forbindelse over Fjorden er på 

vej. 

Delebanken er case nr. 3 – læs ovenfor – mens Broagerland 3.0 er case nr. 4 (læs afsluttende rapport her) 
 
 

Øvrige opgaver: 

Sekretariatet hjælper landsbylaugene med sparring og udviklingsopgaver samt fungerer som sekretær for 
Landsbyforum. Deres aktiviteter fremgår af de nyhedsbreve, der udsendes ca. 4 gange pr. år. 

 

Personale i Sekretariat for Landdistrikter: 

o Lene Lund Boisen, fødevarekoordinator (30 timer pr. uge) 
o Åse Ditlefsen Ferraõ, projektkoordinator for fødevareindsatser, projektansættelse (24 timer pr. uge) 
o Carl Erik Maae, landsbyudvikler (32 timer pr. uge) 
o Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator (32 timer pr. uge) 

https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/
https://www.sonderborgkom.dk/kom-hinanden-ved/
https://www.cykelfaergen.info/
https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Broagerland-pilotprojekt_web.pdf

