


Program  

Onsdag d. 4. november

Kl. 16-18: Ankomst og indkvartering
Kl. 18: Aftensmad

Kl. 19-21  
Velkomst og introduktion til ugen

v. Pia Duus Jensen og Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen

Alternative samfund giver nye muligheder i landdistrikter 
v. Steen Møller, stifter af Friland

Torsdag d. 5. november: Den kreative landsbyproces

Kl. 8: Morgenmad

Kl. 9-12: 
Morgensamling  
 
Rudme-modellen og landsbyfacilitatorens første skridt  

v. Tyge Mortensen, forstander Landsbyhøjskolen  

Præsentation af landsby-cases
v. Connie Skovbjerg (Sønderborg Kommune), Karsten Gram (Aabenraa 
Kommune), Tine Andresen (Sydslesvigsk Forening) og kursusdeltagere fra de fem 
landsbyer

Kl. 12: Frokost 
 

Vil du gøre en forskel i dit lokalsamfund? 
 

og vil du hjælpe andre lokalsamfund
med at skabe nyt engagement?

Landsbyhøjskolen inviterer til fire spændende højskoledøgn med fokus på hvordan, 
 vi skaber engagement, handlekraft og nye fællesskaber.

• Bliv inspireret af førstehåndsberetninger fra 
det virkelige landsbyliv, både fra byer i 
Danmark og byer syd for grænsen. 

• Hør om den nyeste forskning inden for 
landsbyudvikling.

• Tilegn dig konkrete redskaber og få lejlighed 
til at afprøve dem i praksis.

• Lær at facilitere borgermøder. I samarbejde 
med dine medkursister vil I selv skulle køre 
borgermøder i fem udvalgte landsbyer i 
henholdsvis Sønderborg, Aabenraa og 
Sydslesvig.

1000 tak for et super 
godt kursus og gode 
input.  
Jeg glæder mig hver 
dag over at have været 
en det af det.

- Birgitte Elovara, 
Helnæs Borgerhus, 
højskoledeltager 2014

http://www.landsbyhojskolen.dk
http://www.friland.org
http://www.landsbyhojskolen.dk
http://www.syfo.de


Kl. 14-17  
Den Kreative Platform - landsbyfacilitatorens andet skridt 

v. Tyge Mortensen, forstander Landsbyhøjskolen  

Rundvisning på Gråsten Landbrugsskole

Kl. 18: Aftensmad
 
Kl. 19-22  
Hvad kræves der for at udvikle landsbysamfund? 
 v. Hanne Tanvig, landdistriktsforsker Københavns Universitet 
 
Design Tænkning: Møde med landsbyerne – landsbyfacilitatorens tredje skridt  

v. Tyge Mortensen, forstander Landsbyhøjskolen  

Fredag d. 6. november: Planlægning af borgermøder

Kl. 8: Morgenmad

Kl. 9-12: 
Morgensamling 

Friske pust fra storbyen: 
Samtalesalon og civilsamfund

v. Andreas Lloyd, Civilsamfundsalliancen
Grafisk facilitering 

v. Tanja Lykke, grafisk facilitator DRAWitBIG
 
Kl. 12: Frokost

Kl. 14-17
Planlægning af borgermøder i grupper

Kl. 18: Aftensmad

Kl. 19-22  
Inspirationscafé – vi deler gode historier fra vores landsbyliv med fokus på 
involvering

v. deltagerne på kurset og specielt indbudte 

Lørdag d. 7. november: Borgermøder i fem lokalsamfund

Kl. 8: Morgenmad

Kl. 9-11
Morgensamling  
 
Planlægning og praktisk forberedelse af borgermøder i grupper

http://www.landsbyhojskolen.dk
http://forskning.ku.dk/search/?pure=da%2fpersons%2fhanne-wittorff-tanvig(c557cd0b-d8c9-4034-8bdc-b31e5f348389).html
http://www.landsbyhojskolen.dk
http://andreaslloyd.dk/
http://drawitbig.dk/


Kl. 12-17
Landsbybesøg og borgermøder i de fem landsbyer

Kl. 19: Festmiddag, fest og evaluering af borgermøderne

Søndag den 8. november: Afslutning og 
præsentationer

Kl. 8: Morgenmad

Kl. 9-12  
Morgensamling

Forberedelse af præsentationer og en overraskelse

Kl. 12: Frokost

Kl. 13-16 (offentligt arrangement)

Præsentation af ugens erfaringer for fremmødte borgere fra de fem landsbyer, 
inviterede politikere og interesserede

Tyges Forsamlingshus: Sønderborg-Aabenraa-Sydslesvig modellerne til debat med 
Connie Skovbjerg (Sønderborg Kommune), Karsten Gram (Aabenraa Kommune), Tine 
Andresen (Sydslesvigsk Forening), Landdistriktrenes Fællesråd

Fælledskaber  
v. Søren Hermansen, Samsø Energiakademi

Farvel og tak 
Vi slutter senest søndag kl. 16

NB: Programmet er med forbehold for forbedringer

Praktisk information
 

Fra 4.- 8. november 2015 på Gråsten Landbrugsskole, Fiskebækvej, 6300 Gråsten

Kurset er arrangeret i et samarbejde mellem Landsbyhøjskolen, Sønderborg 
Kommune, Aabenraa Kommune, Sydslesvigsk Forening og Landdistrikternes 
Fællesråd.
 
Pris: 4200 kr. (+moms) - mulighed for tilskud fra din kommune
Studerende: 900 kr. (+moms) (begrænset antal pladser) 

Mere information og tilmelding (senest 19.10) på: www.landsbyhojskolen.dk

Kontakt: Pia Duus Jensen, Landsbyhøjskolen  
pia@duusjensen.dk eller tlf. 51 94 55 97

Det er fantastisk at 
være på højskole og 
blive inspireret. Jeg 
synes, kurset tændte en 
ild i mig, som jeg kunne 
give videre til 
lokalsamfundet.

Karen Margrethe 
Jensen, Den 
Selvforsynende 
Landsby, 
højskoledeltager 2014

http://energiakademiet.dk/
http://www.landsbyhojskolen.dk/
mailto:pia@duusjensen.dk

