
10.00-10.30  Ankomst og indskrivning 

10.30-11.00 Velkomst 

 Velkomst v. Birgitte Kragh, udvalgsformand, Kolding 
Kommune samt regionsrådsformand Stephanie Lose, 
Region Syddanmark. 

 Velkommen til Ødis  
v/ Jens Søgaard Jørgensen, landsbyrepræsentant fra Ødis. 

 Program og praktiske oplysninger  
v/ konferencier Birgitte Kragh,  
udvalgsformand, Kolding Kommune. 

11.00-11.30  Lever landsbyen?  
v/ Søren Møller, formand for DGI 

 Landsbyernes oprindelige funktion var knyttet til 
landbruget. Mejeri, skole, kirke og håndværkere betjente 
den del af befolkningen, der var beskæftiget i landbruget. 
Sådan er det ikke i dag. Den strukturelle udvikling, 
industrialisering og urbanisering har medført, at de 
oprindelige betingelser for landsbyerne er væk. 

 Søren Møller binder fortid, nutid og fremtid sammen når 
han beskriver, hvordan vilkårene for landsbyerne har 
ændret sig. Han spørger Lever landsbyen? Han peger 
på, at det er på tide at slippe nostalgien og se fremad. 
”Fremtiden er ikke noget, der bare kommer. Fremtiden 
skabes af de valg, vi tager i dag”.

11.30-11.50 Fælles om en stærkere fremtid

 Hvordan kan landsbyerne spille en rolle  i den fremtidige 
samfundsudvikling? Få et kommunalt og regionalt 
perspektiv på landsbyernes betydning. 

 Organisering af samarbejdet v/ Birgitte Kragh, 
udvalgsformand, Kolding Kommune.

 Landsbyer i nutiden v/ Bo Libergren,  
formand for udvalget for regional udvikling,  
Region Syddanmark.

11.50-12.40 1. TEMA: Landsbyen Lever Modellen  
— Udvikling, tiltrækningskraft og samhørighed 
v/ Gitte Lindeborg, direktør Flying October

 Borgerne er drivkraften i udviklingen i landsbyerne, 
men ofte er det en lille gruppe ildsjæle, der trækker 
læsset. Deltagerne får inspiration og konkrete redskaber 
til arbejdet med involvering, så de fremadrettet kan 
understøtte det frivillige engagement og skabe landsbyer, 
der sprudler af liv.

 Gitte Lindeborg guider deltagerne gennem Landsbyen 
Lever modellen, som sætter fokus på udvikling, 
tiltrækningskraft og samhørighed. Deltagerne får tændt 
eller fornyet gnisten og kendskab til nye greb og værktøjer, 
der kan anvendes, når man vil understøtte udvikling lokalt.

12.40-13.00 Spot på 3 gode landsbyudviklingsprojekter 

 Eksempler på udvikling fra tre udvalgte kommuner.

13.00-13.45  Frokost 
Picnickurv baseret på lokale råvarer, komponeret  
af kokken Rasmus Vemmelev fra Madværket.

13.34-14.45  Træplantning af 1000 års-egen, Quercus robur ved Ødis sø. 
For at markere Syd- og Sønderjyllands første 
Landsbykonference  —  og for at fejre landsbyfælledens nye bro 
og beplantning, vil Stephanie Lose og Birgitte Kragh plante det 
udvalgte egetræ.

kl.14.45-15.45 2. TEMA: Det fysiske miljø i og omkring landsbyerne  
v/ Signe Moos, landskabsarkitekt og  
Esben Danielsen, direktør Lokale og Anlægsfonden 

 Landsbyer har noget at tilbyde, som ikke findes andre steder: 
tid, rum og plads, natur og stilhed. Det er en luksus, som mange 
efterspørger.

 Signe Moos beskæftiger sig med planlægning og projektering 
af grønne områder, byrum, større landskabsplantninger og 
arbejder med udvikling af landsbymiljøer. Signes Moos´ indlæg 
omhandler landsbyen som fysisk ramme.  Hvad betyder det 
fysiske miljø, den grønne struktur og indretning for landsbyens 
identitet og omdømme. 

 Esben Danielsen beskæftiger sig med udvikling af faciliteter 
inden for idræt, kultur og friluftsliv. Fokus er at skabe rammer for 
fritidslivet og fællesskabet i en attraktiv og funktionel arkitektur. 
Med udgangspunkt i de nyeste tendenser i danskernes 
fritidsliv og de krav, de stiller til rammerne, vil Esben udfordre 
vanetænkningen og stimulere til kreativ nytænkning i forhold til 
udformningen af det fysiske miljø. 

15.45-16.15 Pause 

16.15-16.45 3. TEMA: Det lokale DNA  
v/ Lillian Kristensen, teknisk chef, Læsø Kommune 

 Landsbyer fortæller ofte den samme historie om fællesskab, 
foreningsliv og unik natur, når de skal profilere sig selv. Men der 
er så meget mere! Deltagerne lærer at finde det lokale DNA, 
den identitet som knytter borgerne til landsbyen og gør området 
interessant, både at leve i – og at gæste. 

 Lillian Kristensen mener, at al udvikling skal tage afsæt i 
landsbyens og områdets historie, borgernes selvforståelse og 
udviklingsønsker. Hun giver sit bud på, hvordan man indkredser 
det lokale DNA, som grundlag for at sætte retning for udviklingen. 
At fokusere på det, man er god til, kræver valg og fravalg. Det er 
ikke alle landsbyer, der har Marsken– eller Læsø Salt, men så har 
de noget andet, som de måske knapt selv kan få øje på.

 

16.45-17.15  Udvikling på tværs af landsbygrænser 
v/ Esben Danielsen, direktør LOA 

 Hvis landsbyerne skal overleve, skal de udvikle og tilpasse 
sig. Det kræver, at de frivillige har vilje til at forny sig og præge 
udviklingen offensivt. Måske skal borgerne tænke ud over 
landsbyens grænser og samarbejde med andre landsbyer? 

 Esben Danielsen stiller skarpt på den virkelighed, de frivillige i 
landsbyerne agerer i. Mange landsbyer kan ikke længere have 
det hele – men må samarbejde omkring faciliteter, organisering 
og aktiviteter. Det kræver stor forandringsparathed og vilje til 
samarbejde. 

17.15-17.30  Tak for i dag v. Birgitte Kragh

17.30  Rasmus’ food truck  
Rasmus Vemmelev serverer varme økologiske oksegrillpølser 
fra Hulskovgaard og pølsebrød bagt på surdej fra Madværket.

 Der tages forbehold for ændringer i programmet.


