
Landsbyforum ønsker at sætte fokus på følgende 

aktiviteter: 
 
  

Årsmøde og Landsbytopmøde  

Onsdag, den 3. april kl. 17.00 – 21.30 på Lysabild Skole  
  
Årets landsby offentliggøres efter årsmødet, og i den anledning 

bedes alle landsbylaug´s formænd indsende seneste beretning fra 

generalforsamlingen inden den 20. marts til cskb@sonderborg.dk. 

Beretningen fortæller om initiativerne i årets løb, og det ligger til 

grund for kåring af årets landsby.  
Program følger snarest. 
  
  
  

Musik i privaten 
Mandag, den 4. marts kl. 17.00 – 19.00 på Alsion 
 

Sønderborg Musikråd og Landsbyforum inviterer til 

orienteringsmøde vedrørende projektet ”Musik i privaten”. Målet 

er at give borgerne i landdistrikterne såvel som landsbyerne et 

musiktilbud ”tæt på” og under private former. Dette er med til at 

styrke naboskab og relationer gennem musikken.  
  

Af hensyn til forplejningen er der tilmelding inden fredag, den 1. marts kl. 12.00 til 

cskb@sonderborg.dk 
  
  
  

Velkomst-ambassadør møde 

Mandag, den 18. marts kl. 17.00 – 18.30 på Rådhustorvet 

7, Sønderborg 
Mange af landsbyerne har udpeget såkaldte 

velkomstambassadører til at byde nye tilflyttere velkommen og 

sætte dem ind i de lokale forhold. Sønderborg Kommune har 

tillige en funktion, Tilflytterservice Sønderborg, der arbejder for 

at tiltrække, modtage og fastholde borgere i kommunen. I håbet om at kendskabet mellem 

velkomstambassadørerne og Tilflytterservice kan gavne den fælles sag inviteres til 

inspirationsaften, jf. vedlagte invitation. Tilmelding til came@sonderborg.dk inden den 13. 

marts. 
  
  

Forårsrengøring 2019 

tilmelding omdelt – se vedhæftede 
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Landsbyforum ønsker at sætte fokus på følgende 

aktiviteter: 
 

Dansk/Tysk mini folkemødet  

fredag, den 24. maj kl. 10.00 – 19.00 i Tydal (ca. 30 km 

syd for grænsen) 
  
Som noget helt nyt holdes et mini-folkemøde på grænsen 

mellem Danmark og Tyskland. Dettte er en afslutningsevent for 

projektet Benefit4Regions, som kommunen har været en aktiv 

projektpartner i på landdistriktsområdet. Her kan opleves 

spændende internationale debatter, workshops, udstillinger, 

underholdning og en markedsplads, hvor der er mulighed for, at grænseoverskridende 

projekter kan vise deres erfaringer frem og give plads til dialog og netværksdannelser. 

Der sendes flere informationer rundt, når vi kommer tættere på dagen. SÆT KRYDS I 

KALENDEREN. 
  
  

Folkemødet på Bornholm 2019 

afholdes fra torsdag, den 13. juni til 15. juni  
  
Igen i år arrangeres læringstur for medlemmer af 

landsbylaugene i Sønderborg til Folkemødet. Indkvartering i tre 

sommerhuse og transport i landsbybusserne. Gratis transport og 

overnatning med egenbetaling for forplejning og ægtefæller 

(1000 kr.). Der er stadig et par ledige sovepladser på hemsen, 

så tilmelding kan fortsat ske til cskb@sonderborg.dk inden den 

1. april. 
  
Planlægningsgruppen ønsker at høre, hvornår de tilmeldte deltagere har lyst til at rejse? Send 

venligst en mail til cskb@sonderborg.dk inden den 5. marts, og besvar følgende spørgsmål: 
  
   Ja tak, jeg ønsker … 

1)   afgang fra Sønderborg, søndag, den 9. juni (morgen) og hjemtur lørdag, den 

15. juni (aften) via Ystad-Rønne retur eller 
2)   afgang fra Sønderborg, onsdag, den 12. juni (morgen) og hjemtur lørdag, den 

15. juni (aften) via Ystad-Rønne retur eller 
  
   Ja tak, jeg ønsker … 

1)   at køre med til Bornholm, men kommer selv hjem eller 
2)   at køre med hjem fra Bornholm, men kommer selv derover     

  
   Nej tak, jeg/vi står selv for ud- og hjemrejse. 

  
   Herefter vil det være muligt at booke færgeafgange og sende en plan rundt. 
  
  

Sammen om demens i Sønderborg 
-      se vedhæftede oplæg ved forvaltningen på 

Landsbyforums møde 
  
der følger snarest tekster og opslag til hjemmesiderne iflg. 

aftale på mødet. 
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Landsbyforum ønsker at sætte fokus på følgende 

aktiviteter: 
 
  
  
  

Genforening 2020 
Referat fra informationsmøde 
  
HUSK ansøgning til Genforeningspulje inden den 1. marts: 
https://sonderborgkommune.dk/2020-pulje 
  

  
  
  

 

  
Tilbud om samarbejde i forbindelse med  

oprensning af branddam i kommunen 

Brev vedhæftet fra Projekt&Anlæg 
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