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Sønderborg, den 3. november 2022 
 
 

Skriftlig orientering fra forvaltningen i perioden 9/9 2022 – 3/11 2022 

 
Arrangementer: 
 
 
13. september 2022: Er din el- og varmeregning vokset ”op over skorstenen”?  
 
I samarbejde med Energistyrelsen og ProjectZero er afholdt GRATIS inspirationsaften, med følgene 
program: 
 
1. Velkomst ved ProjectZero og Sønderborg Kommune. 
2. Gode råd fra Energistyrelsen ved Line Nørmark, Transition: 

    • Hvilken opvarmningsform skal jeg basere min fremtid på? 
    • Hvad kan vi gøre ved boligen og vores adfærd for at nedbringe   

                   vores energiforbrug? 
    • Hvor finder jeg flere oplysninger? 
 

3. Samtalecafé i pausen: 
                • Tal med de lokale håndværkere, 
                • Byg&Bolig fra Sønderborg Kommune, 
                • Energistyrelsen samt hør seneste nyt om energifællesskaber i kommunens landsbyer. 
                • Forstå dit el-forbrug ved Charlie Lemtorp, ProjectZero 

  
14. september 2022: Afdelingsudflugt i Landdistrikter, Natur og Fødevarer 
Afdelingen besøgte Bæredygtighedshuset i Kolding, Naturkraft i Ringkøbing og sluttede af med aftensmad i 
Klelund Plantage. Formålet var at opnå viden om hvordan andre kommuner har grebet ”bæredygtighed” an 
forud for en intern workshop om Center for Verdensmål. 
 
20. september 2022: Web-aften 
Kursusaften for web-mastere fra landsbylaugene i Infoland-platformen. 12 personer havde valgt at få hjælp-
til-selvhjælp af it-support fra Ballum IT. 
 
26. september 2022: Energimøde i Årøsund for 
deltagende landsbyer i Tønder, Aabenraa, Haderslev 
og Sønderborg 
På Sydals deltager Skovby og Lysabild i projektet ”Global 
udsyn og lokal handlekraft”, hvor formålet er at lave fælles 
varmeforsyning dér, hvor der ikke udrulles fjernvarme 
(område 4). Til dette møde deltog desuden Avnbøl-Ullerup, 
der er i mål med etablering af et lokalt Amba-selskab, som har 
til opgave at etablere en fælles varmeløsning. De fortalte om 
deres erfaringer. 
 
6. oktober 2022: Deltagelse i debat-panel og artikel i ByplanNyt 
I forbindelse med Byplanmøde 2022 har afdelingen bidraget med en artikel om ”Partnerskaber i Sønderborg 
Når kommunen skaber udvikling med borgerne — ikke for borgerne” i ByplanNyt samt i en debat-panel 
under overskriften: Backlands or creative countryside. Danish and German experiences in regional 
development med følgende deltagere: 
 

Participating speakers: 
 Dr. Anna Hofmann, Head of Research and Scholarship and academic coordinator for the programme 
“Rural Futures”ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius , Hamburg 

 Prof. Egon Bjørnshave Noe, Head of the Institute of Rural Research, University of Southern Denmark 
 Birgitte Tovborg Jensen, Head of projects Culture & Public Diplomacy, Royal Danish Embassy Berlin 
 Connie Mark Skovbjerg, Landdistriktskoordinator, Sønderborg kommune 
 Hauke Feddersen, PhD-scholar (Climate protection in rural areas), University of Hamburg 

https://www.sonderborgkom.dk/wp-content/uploads/Invitation-Landsbytopmoede-den-16-maj-2022-6-1.pdf
https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/11_Partnerskaber%20i%20S%C3%B8nderborg.pdf?0.6778790853802914
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Uge 41: Skulpturudveksling 
Der er fortsat fokus på skulpturudveksling i landdistrikterne 
for at berige, bevæge, provokere og anfægte. Hvert tredje år 
videreføres projekt: “Fremmedart der rykker”. Her flyttes 
fantasifulde skulpturer rundt fra landsby til landsby. Disse er 
udarbejdet af internationale anerkendte kunstnere. I 2022 er 
konceptet udvidet med en Woodsculpture samt stenkunst fra 
en lokal stenskulptør. 
 
Hvert landsbylaug, som har modtaget en skulptur, afholder selv  
festlighederne for ferniseringen. Læs mere her 
 

 
 
 
Uge 40 – 41: Møderække, hvor landsbylaug orienterede om status på deres lokale 
udviklingsplaner: 
 
Den 5. oktober: Sydals (Lysabild) og Sundeved, Gråsten og Sønderborg gl. områder (Blans) 
Den 10. oktober: Nordals gl. område (Elstrup) 
Den 11. oktober: Broagerland (Broager) og Augustenborg gl. område (Notmark) 
 
På møderne deltog Landsbylaugenes bestyrelser, Landsbyforums bestyrelse, repræsentanter fra 
forvaltningen i Landdistrikter, Natur og Fødevarer samt udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter. 
Formålet var at blive opdateret på status på de lokale udviklingsplaner fra hvert landsbylaug. Denne 
møderække var en gentagelse af tilsvarende i vinteren 2018-2019, og behov/ønsker fra møderne indarbejdes 
i forvaltningens og politikernes indsatser fremadrettet. 
 
Læs status fra UBL-mødet den 3/11 – punkt 9. 
 
13. oktober 2022: workshop forud for COP27 
24 landsbyrepræsentanter arbejde på Center for Verdensmål med temaerne: Mobilitet og Varmeforsyning i 
retning af nogle ”must-consideres” til beslutningstagerne. Det vil sige, hvad skal der til, for at landsbyerne 
kan indgå i en ”just transition” – dvs. lige omstilling med samme vilkår som f.eks. i byerne?  
 
Nordisk Ministerråd har inviteret Sønderborg til at deltage ved en debat på den nordiske pavillon ved COP27 
i november 2022 sammen med tilsvarende nordiske kommuner. Hensigten er, at give en stærkere stemme til 
landsbysamfundene i klimadebatten, og dermed flytte fokus væk fra et storbyperspektiv med de fem 
hovedstæder som epicentre. Ministerrådet mener, at succesfuld grøn omstilling er afhængig af de mange 
tusinde landsbysamfunds omstilling, og at deres stemmer derfor er betydningsfulde.  
 

https://www.sonderborgkom.dk/indstatsomraader/5-synlighed-paa-kultur-det-gode-liv-og-vaertskab-samt-faelles-ansvar-for-en-sund-kommune/skulpturudveksling/
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Debatten ”Nordic Rural Voices in the global change” kan være starten på en omstilling, hvor nordiske 
landsbysamfund hvert år på klimatopmøder og folkemøder lader deres stemmer blive hørt, og give deres 
vigtigste budskaber videre til politikere som beslutningstagere via en liste af ”must-considers” punkter. 
Herigennem skabes bedre balance mellem land og by samt en afgørende forståelse for de særlige muligheder 
og udfordringer som landsbyer og landdistrikter står overfor. 

 
Arrangementer, der planlægges: 
 
11. november 2022: COP27 
Resultatet af workshoppen præsenteres i debatten på den nordiske pavillon af Erik Lauritzen, borgmester. 
Desuden deltager en repræsentant fra Arendal (Norge) og fra Jokkmokk (Sverige). Debatten foregår digital 
og foregår fysisk på Center for Verdensmål fra kl. 16 – 17.30. Deltagerne fra worshoppen er inviteret med til 
arrangementet. 
 

Program: https://pub.norden.org/us2022-449/ 
Link til arrangementet: https://pub.norden.org/us2022-449/#118771 
 
 
24. november 2022: Spar Energi Festival 

ProjectZero sætter rammerne for, at borgere kan få tips og gode råd til den grønne omstilling og afblødning af 

konsekvenserne af energikrisen. 

 
Landdistriktskonference arr. af Bolig- og Planstyrelsen den 31/10 er udsat på ubestemt tid 
pga. valget. 
Ud over nationale oplæg vedrørende landdistriktsudvikling er Mobilitetsforeningen blevet bedt om at 
præsentere projektet ”Kom hinanden ved – delebank for alle” i en projekt-café. 

 

15. – 18. juni 2023: Folkemøde på Bornholm 
Udvalget for Bæredygtighed og Landdistrikter har tildelt Landsbyforum midler til endnu engang at tilbyde en 
kompetenceudviklingstur til Folkemødet på Bornholm 2023. De praktiske forhold bliver i stil med tidligere: 
overnatning i sommerhus, gratis transport og overnatning for bestyrelsesmedlemmer i de nu 37 landsbylaug 
i Sønderborg Kommune. 

 

Øvrige opgaver: 

Sekretariatet hjælper landsbylaugene med sparring og udviklingsopgaver samt fungerer som sekretær for 
Landsbyforum. Af indsatser kan nævnes: Mobilitet i landdistrikterne gennem Mobilitetsforeningen og 
opfølgning på statusmøderne i oktober. 

Personale i Sekretariat for Landdistrikter: 

o Lene Lund Boisen, Fødevarekoordinator (30 timer pr. uge) 
o Åse Ditlefsen Ferraõ, Projektkoordinator  (22 timer pr. uge) 
o Carl Erik Maae, Landsbyudvikler (32 timer pr. uge) 
o Connie M. Skovbjerg, Landdistriktskoordinator (32 timer pr. uge) 

https://pub.norden.org/us2022-449/
https://pub.norden.org/us2022-449/#118771

