
Præsentation 

af

lokalt Folkemøde



• Tid: fredag 28. september - lørdag 29. 
september. Start fredag kl. 11.30 – slut 
lørdag kl. 14.00. 

• Formål: Vi sætter fokus på Silkeborg 
Kommune som et godt sted at leve, - og 
hvordan vi styrker dialog og demokrati.



Sted

• Centreret omkring Bindslevs Plads i 
Silkeborg. Campus, Den Kreative skole, 
Medborgerhuset og Handelsskolen

• Håber på aktiviteter i ugen op til i 
lokalområderne – håber lokalområder 
bringer noget med ind til ”markedet”





Hvem
• Alle lovlige danske organisationer, foreninger, 

virksomheder og andre kan tilmelde sig som arrangør

• Udgangspunktet for deltagelse skal være et ønske om 
at støtte dialogen mellem borgere, foreninger, 
virksomheder, politikere mv. og aktiviteter skal have 
samfundsrelevans

• Samskabelsesrådet er initiativtager til folkemødet. 
Rådet er et uafhængigt råd bestående af aktører fra 
erhvervslivet, civilsamfundet og det offentlige

• Samskabelsesrådet ønsker at skabe en bevægelse 
mod øget fællesskab, medmenneskelighed og 
medborgerskab



Borgerinddragelse

• Samling på Silkeborg Højskole: 70 
mennesker. (lokalråd inviteret)

• Ideudviklingsworkshop: 40 ideer. Derudover 
10 henvendelser fra andre, som overvejer at 
byde ind med event

• Nærdemokratiudvalget: 8. maj møde med 
lokalråd. 22. maj temamøde

• Nærdemokratiudvalget: ejerskab + foreslår at 
alle fagudvalg drøfter om de har temaer 
og/eller borgerinvolverende projekter, som de 
vil bringe ind på folkemødet



Temaer

• Pt. tegner der sig et billede af events 
indenfor følgende temaer:
– Bæredygtighed
– Et stærkt erhvervsliv
– Det gode liv
– Indflydelse og demokrati
– Samtale og udveksling
– Sundhed
– Vækst

• Her udover: mad og kulturelle events 
• Deadline for tilmelding af event: 6. august



• Form: involverende…. (minus borde), 
samtalesaloner, debatter, workshops, 
involverende events o.lign.

• Facebookgruppe: Folkemødet i Silkeborg 



Interessent-gruppe der er kontakt 
med

• Midtjyllands Avis
• Erhvervsgrupper
• Frivillige sociale foreninger
• Idrætslivet
• Nærdemokratiudvalget = bindeled til 

politikerne + lokalråd
• ”Stem Silkeborg, Stem personligt” 

(Thomas Jensen)
• HandelSilkeborg


