
	  
	  
Landdistrikternes nye rolle: 
Helhedstænkning i praksis 
 
Samfundet har en del problemer, som vi ikke evner at løse 
via systemer: ensomhed, 7-800.000 danskere har om året 
symptomer på stress og  psykiske lidelser, brug for 
meningsfulde fællesskaber. 
Her kan landdistrikterne være ed til at bygge fremtiden med 
inddragelse af vores nye viden og kunnen f..eks den nye 
teknologo 
 
Mikrovirksomheder og lokalområder 
 
Vi vil kunne bruge hinanden meget mere, end vi gør i dag –  
tænk på, hvor mange kompetencer, vi har til sammen 
Lokalområder bliver meget mere attraktive for tilflyttere, når 
man også kan se, der er et erhvervsliv – også det usynlige: 
alle os, der har små virksomheder på fuld eller deltid 
	  
Tit opstår et nyt foredrag, fordi nogen spørger, så 
spørg endelig 
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Sparring kan bruges til personlig sparring – det kunne 
være, hvordan kan jeg få det nemmere i nye situationer 
eller  vedkontakte nogen, som jeg ikke kender.  
Det kan også være ved overgange i livet f.eks. hvordan 
skaber jeg det bedste seniorliv for mig, eller hvad skal mit 
næste job være – eller skal jeg starte min egen virksomhed. 
 
Foreninger kan bruge sparring til f.eks. at få inspiration til 
deres bestyrelsesarbejde. 
 
Virksomheder kan bruge det til sparring om konkrete 
udfordringer eller hvordan får jeg gjort min virksomhed 
mere synlig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Derfor går det så stærkt  
– og hvordan kan vi få glæde af det? 

 
Bliv dygtigere til at netværke 
Når verden er så omskiftelig, så har vi endnu mere brug for 
at lære nye at kende – også de, der ikke tænker og mener, 
det samme, som vi selv gør.  
Et foredrag med humor om, hvordan det kan blive sjovt at 
skabe kontakt og lære flere at kende.  
 
 
Bliv rigere ved at dele 
Det er blevet meget nemmere at dele, nogle kalder det 
deleøkonomi. 
Erfaringerne er, at pengepungen, klimaet, men også de, der 
deler får det bedre – får mere tillid og glæde. 
Hvad skal vi være opmærksomme på, og hvordan kan vi 
komme i gang. 
 
 
 


