Regionalt mødested for ildsjæle

Samspil på kryds og tværs
Få inspiration til din indsats for et godt lokalsamfund
Lørdag 27. - Søndag 28. august 2011 på
Rørvig Centret
Invitation
Du inviteres hermed til at deltage i en spændende 1½-dags konference, hvor vi sætter fokus på at
skabe ”Samspil på kryds og tværs”.
Formålet med det årlige regionale mødested er at skabe mulighed for at lokalsamfundenes ildsjæle
kan få inspiration og udveksle viden og erfaring. Hermed styrkes den aktive borger og lokalsamfundene, og en bæredygtig udvikling i regionen fremmes.
Ildsjælekonferencen indgår i Region Sjællands strategi for bæredygtig udvikling, Lokal Agenda 21strategien.

Samspil på kryds og tværs




Sæt fokus på det særlige ved dit lokalområde
Vi skaber samspil mellem lokalområderne
Hvad kan landet tilbyde byerne - og vice versa?

Når vi gerne vil udvikle vores lokalsamfund, er det vigtigt at skabe en god lokal base med
engagerede mennesker i området og en lokal identitet, som vi er stolte af. Samtidig er der også brug
for udsyn, så vi kan samarbejde med virksomhedernes i vores lokalområde og se udover
”sognegrænsen” for at få et godt samspil med naboområderne og de nærliggende byer.
Nogle lokalområder har også haft stor glæde af at samarbejde med lokalområder, der ligger længere
væk f.eks. lokalområder i byer, i andre lande og gennem forskellige netværk.
Vi har brug for inspiration fra andre i en periode, hvor vores lokaldemokrati er under opbygning i
en ny ramme efter styrukturreformen. Dette års Ildsjælekonference vil sætte fokus på samspillet på
kryds og tværs, så vi er åbne for at hente inspiration og udvikle samarbejde med andre.
Vi har fundet frem til 4 inspirerende oplægsholdere, som på forskellig måde vil øse af deres
erfaringer og holdninger.
Derudover bliver der rig mulighed for at spille sammen - gennem gruppearbejde og fælles
aktiviteter og ”ikke-planlagt” tid lørdag aften.
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Deltagere
Der er et maksimum deltagerantal på ca. 80 personer.
Idéen er, at der deltager repræsentanter for så mange lokalsamfund som muligt. Vi kører efter først
til mølle-princippet. Ved særligt mange deltagere fra et enkelt lokalsamfund forbeholder vi os dog
ret til at fordele pladserne, sådan at flest mulige lokalsamfund kan blive repræsenteret.
Tid og sted
Lørdag 27. august kl. 9 - Søndag 28. august kl.13
Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig, tlf. 59 91 88 44, info@rorvig-centret.dk
www.rorvig-centret.dk
Overnatning
På Rørvig Centret er reserveret 60 værelser, både enkelt- og dobbeltværelser. Alle hotelværelser har
toilet, bad og fladskræm med indbygget DVD-afspiller. Der er gratis adgang til trådløst internet
overalt på hotellet.
Arrangør
Planlægningsgruppen består af Søren Andersen fra Sandvedegnens Borgerforening, Ole Olsen fra
Hejninge-Stillinge Lokalråd og LAL, Bent Bertram fra Fakse Ladeplads Borger- og
Håndværkerforening, Abdel Sabri fra Eggeslevmagle Landsbyråd, Søren Sørensen fra Orehoved,
Mona Hvid fra Landliv a/s og Bjarne Rasmussen fra Region Sjælland.

Deltagelse er gratis
Udgifter til mad og overnatning dækkes af Region Sjælland, idet aktiviteten indgår i regionens
Lokal Agenda 21-strategi.

Tilmelding
Senest fredag 20. august kl. 12.00 på e-mail til Susanne Bredgaard Larsen, Region Sjælland sbl@regionsjaelland.dk - evt. på telefon 57 87 59 04
Med oplysning om navn, organisation, adresse, tlf.nr. og e-mail.

Yderligere information
fås hos Bjarne Rasmussen, Koordinator af Bæredygtig Region Sjælland / Lokal Agenda 21koordinator på telefon 20 42 48 51 eller på e-mail br@regionsjaelland.dk
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Program
Lørdag 27. august
09.00

Ankomst - kaffe/te og morgenbrød

09.30

Velkomst og introduktion
v/ Bjarne Rasmussen, Koordinator af Bæredygtig Region Sjælland og
Mona Hvid, Landliv a/s

10.00

"Hvorfor kommer de ikke? Demokrati, bæredygtighed og spørgsmålet om ikkedeltagelse i lokalsamfundsudviklingen"
v. Laura Tolnov Clausen, etnolog, ph.d. stipendiat ved Roskilde Universitets Center
Hvad skaber blokeringer i forhold til at skabe borgerdeltagelse, der omfatter mere end
Tordenskjolds soldater og mere end repræsentanterne for lokalområdets foreningsliv.
Potentialerne og mulighederne for skabelsen af en borgerdeltagelse, som også omfatter de
borgere som ikke deltager.
Med afsæt i erfaringer fra deltagelsesprojekter på Møn vil Laura fortælle om arbejdet med
at skabe den brede borgerdeltagelse i bæredygtig udvikling og om alternative tilgange til
at nærme sig spørgsmålet om borgernes manglende deltagelse heri.

11.00

Workshop 1: Hvordan får vi flere med?
Opsamling af lokalområdernes erfaringer til at ”få flere med”
De gode ideer samles i et idékatalog til inspiration for det videre arbejde med et tema, der
aldrig bliver uaktuelt.

12.00

Frokost

13.00

Der er gang i Vester Nebel!
v/ Niels Lykke Pedersen, formand for Vester Nebel Sogns Fællesråd og næstformand for
Vester Nebel Sogneforening
Niels fortæller om de mange aktiviteter, der er i gang i Vester Nebel. Landsbyen deltager
også i programmet ”Blomstrende Landsby”. Der er mange engagerede borgere med
mange kompetencer - hvordan kommer de i spil?

13.45

Landmænd og deres naboer
v/ Jakob Jørgensen, landmand, Lammehave i Horbelev
Der er forskel på at drive et erhverv og have et dejligt hus på landet, hvor man vil nyde
livet. Der kan opstå modsætninger, som nogle gange udvikler sig til problemer.
Hvordan kan vi bygge bro og få skabt et fællesskab mellem landbrugserhvervet og
lokalområdet? Udover at drive landbrug, gårdbutik og mølleri, har Jakob også
dagbeskæftigelse for 8 udviklingshæmmede og er engageret i det lokale foreningsliv.

14.30

Kaffe-/tepause

15.00

Workshop 2: Det særlige ved vores lokalområde
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Først tid til at overveje og drøfte det særlige ved vores eget lokalområde. Det sker under
en hyggelig gåtur. Dernæst er der mulighed for at få de omliggende lokalområders syn på
vores lokalområde - samt ideer til at vi kan styrke/gøre det særlige mere synligt.
16.15

Plenum
Der samles op og flere forslag udvikles.

16.45

Workshop 3: Samspil med erhverv, andre lokalområder og nærliggende byer
Hvad gør vi allerede? Kan det være til inspiration for andre?
Hvordan kan vi styrke samspillet og hvad kan vi få ud af det?

18.00

Pause

19.00

Middag

20.30

Fælles aktiviteter og masser af tid til at netværke!

Søndag 28. august
8.30

Morgenmad

9.00

Nyt om Lokal Agenda 21-arbejdet i Region Sjælland
v/ Bjarne Rasmussen
Region Sjælland har lavet et forslag til Lokal Agenda 21-strategi for 2012-2015. her er
der mulighed for at indsende kommentarer og forslag.

9.15

”Plads til dialog”
Her har vi plads til åbne drøftelser af de emner, som DU har på hjertet. Det kan være
emner, som er kommet frem om lørdagen, eller ting, du har med hjemmefra. Hvad eer
sket siden sidst - hvilke udfordringer strå I med? - har du brug for hjælp fra andre i
ildsjælenetværket?
Erfaringerne fra de foregående år peger på, at der skal være plads til denne slags
”uplanlagte aktivitet”.
Mona Hvid og Bjarne Rasmussen faciliterer dialogen.

10.15

Kaffe-/tepause

10.30

Samspil mellem lokalsamfund - og andre udviklingsperspektiver
v/ Hanne Tanvig, Skov og Landskab, Københavns Universitet
Hanne har beskæftiget sig med alle aspekter af lokalsamfunds- og landdistriktsudvikling både i Danmark og internationalt. Han vil præsentere de perspektiver, udfordringer og
muligheder, hun kan se, for at styrke samspillet ”på kryds og tværs”.

11.45

Afslutning - opsamling på konferencen

12.00

Frokost

Tak for denne gang!
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