Dato
23. april 2013 kl. 17:30

Sted
Guldborgsund Kommunes Rådhus

Udfordringen
Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Udfordringen
Invitation til udvikling, værktøjer og netværk

Tør du udfordre dig selv og dit lokalsamfund? – Så vil vi gerne præsentere jer for en
række værktøjer, der kan gøre det nemmere at arbejde med lokaludvikling. Blomstrende Landsby er et
udviklingsinitiativ for medlemmer i hele landet. Vi tilbyder en uformel mødeform, hvor der deles nyheder og erfaringer.
Men først og fremmest får I mulighed for at dygtiggøre jer som ledere, der hvor I finder størst behov og motivation.

Landdistrikternes Hus vil løbende invitere lokalsamfundets ledere i hele Danmark til en dialog om
lokalsamfundsudvikling. Kommende arrangementer over hele landet kan ses på www.blomstrendelandsby.dk - Vi
håber, mange vil tage godt imod Udfordringen og deltage.

Programindhold
Aftenens program starter med et indlæg og en gennemgang af, hvad Foreningen Blomstrende Landsby kan tilbyde, og
hvorledes jeres lokalsamfund kan drage nytte af medlemskab. Indlægget er ved Carsten Blomberg Hansen fra
Landdistrikternes Hus, som er sekretariat for foreningen.
Herefter følger et indlæg ved Kirsten Høegh-Andersen, formand for Falsters Hjerte, der vil fortælle om erfaringer med
optagelsen i Blomstrende Landsby og lokalsamfundets udvikling generelt.
Efter de to indlæg følger to runder med workshops. Deltagerne melder sig på de ønskede workshops ved tilmelding. Det
er muligt at deltage i en workshop pr. runde.
I den første runde bliver følgende workshops tilbudt:
Workshop A

Fællesskab og samfundsklynger
Vi lever i en tid med rationalisering og centralisering. Hvorledes kan vi som lokalsamfund bruge disse
strømninger til at styrke os individuelt samt indgå i et stærkere fællesskab? Carsten Blomberg Hansen
er tovholder - han giver eksempler på, hvorledes sammenhold skaber styrke og udvikling.

Workshop B

InfoLand - lokalsamfundets hjemmeside samt applikationen
Præsentation af InfoLand-systemet, som er en hjemmeside lavet specielt til lokalsamfund og deres
behov. Tovholder Thomas B. Hansen vil præsentere de mange muligheder, og efterfølgende er der
lejlighed til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Workshop C

Flere frivillige i lokalsamfundet
Hvordan får I flere med i det lokale arbejde? Hvordan engagerer I og spotter dem? Hvad er det, I har
brug for frivillige til? Tovholder er Mona Hvid fra Landliv, som deler ud af sine mange erfaringer fra
det lokale arbejde. I får ligeledes mulighed for at sparre med andre ildsjæle og dele erfaringer.

Workshop D

Projekter - fundraising og LAG-programmet
Projekter, der skaber udvikling, fundraising der skaber økonomi, og muligheder der realiseres: Der
findes mange puljer og støtteordninger, som løfter lokalsamfund.
Workshoppen giver mulighed for en dialog om dette. Tovholdere: LAG-Koordinator Carina Woolhead
og Peder Wood-Pedersen, Guldborgsund Kommune.

I anden runde tilbydes følgende workshops:
Workshop B

InfoLand - lokalsamfundets hjemmeside samt applikationen
Præsentation af InfoLand-systemet, som er en hjemmeside lavet specielt til lokalsamfund og deres
behov. Tovholder Thomas B. Hansen vil præsentere de mange muligheder, og efterfølgende er der
lejlighed til at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Workshop E

Bosætning og bosætningsambassadører
Hvad kan lokalsamfundene gøre for at tiltrække og sælge lokalområdet? Vi udveksler gode eksempler
og diskuterer mulighederne for at tiltrække nye borgere og fastholde de nuværende. Tovholder er
Begitta Blahaut, Guldborgsund Kommune.

Workshop F

Blomstrende Landsby
Dialog om mulighederne i foreningen og udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby. Erfaringer,
gode eksempler og støtte til udviklingsarbejdet. Tovholder er Stine Berg fra Landdistrikternes Hus.

Workshop G

Ny organisering af foreningslivet
Lokalområderne og foreningslivet er under kraftig forandring, og det er nødvendigt at bruge kræfterne
på en ny måde. Således, at lokalsamfundet ikke er vært ved f.eks. 3 dårligt besøgte fastelavnsfester.
Tovholder Mona Hvid fra Landliv ligger op til en dialog om fremtidens organisation af det lokale
arbejde, omfordeling af opgaver, vanebrydning m.m.

Efter workshopperne samles vi alle igen og tager fat på Udfordringen. Fordelt i mindre grupper stilles deltagerne over
for forskellige udfordringer, der skal tages stilling til og debatteres. Der serveres kaffe under Udfordringen. Vi slutter,
når sidste mand går hjem.
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Dato
23. april 2013 kl. 17.30 til ca. kl. 21:30

Sted
Guldborgsund Kommunes Rådhus, Parkvej 37 4800 Nykøbing F.

Tilmelding og pris
Deltagelsen er kun for medlemmer af foreningen Blomstrende Landsby. Er jeres lokalsamfund ikke allerede medlem,
kan tilmelding ske via hjemmesiden senest den 19. april, det koster kun 250,- pr. lokalsamfund
Forplejning koster 50,- pr deltager og betales ved indgangen.
Tilmelding kan ske via www.blomstrendelandsby.dk/tilmelding

Program
Kl. 17:00

Dørene åbnes
Der serveres sandwich fra kl. 17:00 og frem til kl. 18:30

Kl. 17:30

Velkommen til Blomstrende Workshop
Foreningen Blomstrende Landsby – Indhold og muligheder
v/Carsten Blomberg Hansen
Falsters Hjertes erfaringer med optagelse i Blomstrende landsby v/ Kirsten
Høegh-Andersen formand for Falsters Hjerte

Kl. 18:30

Pause

Kl. 18:40

Workshop 1. runde – Deltagerne vælger workhop ved tilmelding
Workshop A – Fællesskab og samfundsklynger
Workshop B – Infoland, lokalsamfundets hjemmeside
Workshop C – Flere frivillige i lokalsamfundet
Workshop D – Projekter – fundraising og LAG-programmet

Kl. 19:30

Workshop 2. runde – Deltagerne vælger workshop ved tilmelding
Workshop B – Infoland, lokalsamfundets hjemmeside
Workshop E – Bosætning og bosætningsambassadører
Workshop F – Blomstrende Landsby
Workshop G – Ny organisering af foreningslivet

Kl. 20:20

Pause

Kl. 20:30

Udfordringen - Lokalsamfundsdebat med udfordringer og meninger
Slutter kl. 21:30, eller når sidste mand går hjem

Vel mødt

www.ldhus.dk

Foreningen Blomstrende Landsby
Den nye forening er stedet, hvor udviklingsorienterede landsbyer samles. I fællesskabets ånd bliver alting lettere!
Gennem netværket tilbyder vi lokalsamfund værktøjer, produkter og ydelser, der kan skabe udvikling og understøtte det
store arbejde, de mange lokale aktører bibringer.
Nogle af de mange muligheder som medlem i den nye forening er:










Først med det nyeste. Løbende information om nye muligheder for udvikling af by og lokalsamfund.
Invitation til Udfordringen - en workshop, der arrangeres regionalt. Her præsenteres forskellige værktøjer til
samfundsudvikling, udveksles erfaringer og skabes netværksdialog.
Mulighed for sparring via telefon og mail hos programmets konsulenter.
10 % rabat på øvrige produkter og ydelser fra Landdistrikternes Hus.
Adgang til et stort netværk af lokalsamfundsaktører over hele landet og dermed adgang til spændende
løsninger.
Foreningens logo, der kan benyttes på hjemmeside etc., hvor I markedsfører jeres lokalsamfund.
Mulighed for optagelse i udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby og sparring med nuværende
medlemmer, hvorved der opnås en lettere tilgang til udvikling.
Et medlemskab giver rabat for 2 personer til en række betalingsarrangementer.
2 delegerede til den årlige samling i Foreningen Blomstrende Landsby.

Foreningen Blomstrende Landsby gennemfører to workshops i hver region efter planen to gange årligt. Jeres
lokalsamfund kan deltage, hvor det passer bedst og gerne i flere arrangementer efter behov. Planlagte workshops
fremgår under aktiviteter på hjemmesiden. Her kan I tillige tilmelde jer foreningens nyhedsmail.
Medlemskab af foreningen Blomstrende Landsby
Foreningen Blomstrende Landsby rummer alle landsbyer, der ønsker udvikling.
Er jeres lokalsamfund eller kommune ikke medlem (se hjemmesiden), så tilmeld jer på www.blomstrendelandsby.dk
eller send en mail til mail@blomstrendelandsby.dk. Prisen for et medlemskab er kr. 250,- pr. kalenderår. Medlemskabet
giver ret til et ubegrænset antal deltager i forbindelse med workshoppen.
Er jeres lokalsamfund i gang med udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby, er I automatisk medlemmer af
foreningen og skal ikke foretage jer yderligere.

Deltagelse i Udfordringen
Tilmelding til workshoppen Udfordringen kan ske via www.blomstrendelandsby.dk/tilmelding senest 19. april 2013.
Tilmelding er bindende, men skulle I blive forhindret i at komme, skal afmelding ske senest 23. april kl. 10:00. Ved
udeblivelse opkræves I efterfølgende 50,- pr. deltager til dækning af forplejning. Vi ser gerne, at I tilmelder jer
enkeltvis.
Ved tilmelding skal I samtidig angive, hvilke workshops (se forrige side) I ønsker at deltage i.
Forplejning koster kr. 50,- pr. deltager og betales ved indgangen.

