
Invitation til  
SYNNEJYSK FOLKEMØDE 

 

Kom med til et døgn i samvær med landsby-ildsjæle fra hele Synnejylland.  
 

Årets Folkemøde på Bornholm bliver primært digitalt, da Coronasituationen gør at der ikke må 

samles så mange mennesker som der plejer. Men der afholdes stadig debatter og vores samfund 

som helhed har mere end nogensinde før, brug for at mødes på tværs af alder, holdninger og 

bopæl.  

 

Derfor inviterer landdistriktskoordinatorerne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder til et højskoledøgn 

i bedste Folkemøde-stemning.  

Alle de fire kommuners lokalråd, borgerforeninger óg landsbylaug mm. har mulighed for at 

deltage, dog er der begrænsede pladser, så tilmelding sker efter først til mølle princippet.  

 

Vi inviterer til et døgn med debat, udveksling og videndeling. Vi skal se online-debatter fra 

Bornholm, have besøg af en ekstern oplægsholder der ved noget om landdistrikter og udvikling og 

ikke mindst så skal deltagerne udveksle erfaringer og lære af hinanden på kryds og tværs.  

 

DATO: Fra fredag den 18, juni kl. 14 til lørdag den 19.juni kl. 14.  

HVOR: På Hohenwarte, Højer, læs evt. mere her: https://hohenwarte.dk/ 

TILMELDING: til den lokale landdistriktskoordinator snarest og senest den 17. maj, af 

hensyn til booking af overnatning 

EGENBETALING: 100 kroner for hele døgnet, inkl. Overnatning og forplejning. 

 

Foreløbigt program:  

Kl. 14.00  Ankomst, indkvartering og kaffebord 

Kl. 15.15  Præsentation af deltagerne 

Kl. 16.00 – 18.30 Livestream og debat ved bordene 

Kl. 18.30  Middag og løs snak 

Kl. 20.00  Oplæg med ekstern oplægsholder om 

landdistriktsarbejde  

Kl. 21.00  Debat ved bordene og hygge ind til vi skal lukke 

 

kl. 8.00  Morgenmad og fællessang  

Kl. 9.15 Tjek ud 

Kl. 9.45  Livestream og debat 

Kl. 11.00 kørsel 

Kl. 11.30 Byvandring i Sæd inkl. Frokost og tid til snak 

Kl. 14.00  Farvel og tak for denne gang.  

 

Læs mere om folkemødet her: https://folkemoedet.dk  

Vi håber I vil deltage og mødes med andre ligesindede om gode samtaler, hvor fællesskab og udvikling af 

landsbyer vil være omdrejningspunktet! 

SEND EN MAIL MED TILMELDING SENEST DEN 17. MAJ til din landdistriktskoordinator.  

Vi sender så bekræftelse, detaljeprogram og opkrævning af den beskedne egenbetaling retur til de tilmeldte. 

Der er begrænsede pladser, så der gælder et først til mølle-princip. HUSK at invitere hele bestyrelsen og der 

kan max deltage 3 personer fra hvert lokalområde 

Mvh.  Karin, Connie, Kathrine og Bitten  

https://hohenwarte.dk/
https://folkemoedet.dk/

