
Landdistrikternes

INSPIRATIONSDAG
Lørdag d. 9. oktober fra 8.30 – 15.30

Vendsyssel Kulturcenter - Sæsing

Kom for at opleve
Hjembring ny inspiration

Oplæg fra bl.a.

Journalist og debattør:

Jeppe Søe
Fremtidsforsker:

Jesper Bo Jensen
Tidligere landsformand for DGI:

Søren Møller

Tilmelding senest søndag d. 2/10 2021
Min 3 tilmeldinger fra din forening/by

Tilmelding via: lagnord.nemtilmeld.dk

Spørgsmål, så kontakt:
Tove – 21 77 36 08 eller tf@lagnord.dk



Dagens program

8.30  Kaffen er klar i ”Dialogsalen”

9.00 Velkomst og gennemgang af dagens program

9.30  Kort præsentation af ildsjælene med stande

10.30 Sal 1: Købmandsbutikker i de små samfund 

Dagrofa og Østkystens Guld

Sal 2: Oplæg ved journalist og debattør Jeppe Søe

11.30 Frokostpause i ”Dialogsalen” 

12.30 Sal 1: Landsbyklynger 

Sal 2: Oplæg ved Søren Møller (tidligere DGI)

13.30 Sal 1: Crowdfunding ved Coop – lokale eksempler 

Sal 2: Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.

14.30 Kaffe og stort kagebord i ”Dialogsalen”

inkl. overraskelse.

15.00 Tak for i dag 

Se beskrivelser af alle oplægsholdere/projekter på efterfølgende sider

Forbehold for programændringer



Præsentation af oplægsholdere.

Jeppe Søe 
Journalist og debattør.

Professionel ordkløver, rådgiver, blogger, 
journalist og aktiv foredragsholder og debattør.
Tidligere studievært på TV Aalborg, TV2/Nord, 
TV2/DANMARK m.v. 

Jesper Bo Jensen
Fremtidsforsker.

Er en kendt foredragsholder med mange års 
erfaring i at kombinere viden med en 
fængslende og humoristisk fremstilling.

Søren Møller
Erfaren oplægsholder med kant.

Medlem af Etisk Råd og formand for Collective 
Impact, hvis formål er at lave et grundlag for en 
stor jordreform med flersidige formål. Tidligere 
Landsformand for DGI 2001-2017 og forstander 
på Gerlev Idrætshøjskole 1992-2001.



Købmandsbutikker i de små 
samfund 
Vi ser en reaktion, hvor de lokale kæmper for både 
butik og skole. Der er en øget bevidsthed om, hvad 
det betyder for bosætning og boligpriser at kunne 
handle lokalt. Købmanden er jo heller ikke bare en 
købmand. Det er også stedet, hvor man henter 
pakker og medicin og fungerer som et samlingssted, 
siger Noa Jankovic fra Dagrofa.

Crowfunding
For 152 år siden gik forbrugerne sammen for at 
sikre gode forhold og fødevarer til alle. I dag bringer 
Coop Crowdfunding forbrugere og virksomheder 
sammen for at skabe bedre fødevarer.
Coop Crowdfunding skal gøre det nemmere for 
flere, der arbejder med mad, at lykkes, og som 
forbruger er det nemt at være med.  
De virksomheder, du investerer i, laver den mad, vi 
skal spise nu og i fremtiden.

Landsbyklynger - sammen om udvikling 

på nye måder
Landsbyklynger er en metode til at skabe udvikling på 
landet. I denne workshop vil proceskonsulent Ikki Lyng 
Knudsen og ildsjæl Dorthe Lyk fortælle om 
landsbyklynger.
De vil fortælle om, hvordan landsbyklynger kan 
bidrage til udvikling på landet, og de vil komme med 
gode råd til det at etablere og drive en klynge. Det 
ved de nemlig en hel del om gennem deres 
professionelle og frivillige virke primært på Djursland.
De to kvinder har lovet os viden om landsbyklynger, 
konkrete eksempler og gode anbefalinger.



HVEM KAN DU MØDE I DIALOGRUMMET ?

Et dansk frugtvinseventyr
Ude på landet mellem Randers og Viborg. 
Omgivet af en æbleplantage og dansk idyl. Her ligger 
frugtvineriet Cold Hand Winery. Et sted, hvor 
sanserne åbnes, fortælleglæden blomstrer og hvor 
noget af verdens bedste frugtvin produceres.  Kom og 
hør det gode ”eventyr” .

Strømpehuset på Mors (Butikken – Galleri – Bed & breakfast)

Landsbyen der var ved at miste modet
Hør Keld fortælle historien ☺

Vendsyssel Fødevarer
Kom og bliv klog på:
Hvorfor netværk og kontakter er så afgørende!
Hvad kan et erhvervssamarbejde udrette.

Naturen som omdrejningspunkt
Foreningen jordforbindelsen tilrettelægger netværk, 
hvor voksne kan mødes og i fællesskab udvikle sig 
med naturen som omdrejningspunkt.

Borgerfinansierede købmænd vinder frem i 
landsbyerne.
Er der behov og kundegrundlag nok i jeres område.
Hvad skal omsætningen være for at det er økonomisk 
forsvarligt? og meget mere.
Kom og få en snak med Noa fra Dagrofa



HVEM KAN DU MØDE I DIALOGRUMMET ?

”GRØN OMSORG” – Green Care
Navnet dækker over  naturens og husdyrs 

betydning for vores mentale sundhed, sådan 
som det kan opleves på et landbrug. Et tilbud til 
mennesker der lider af f.eks. stress, depression, 
demens og andre psykiske lidelser?

Min købmand Voerså
Mød folkene bag den kommende købmandsbutik i 
Voerså og hør dem fortælle om hvordan de har 
grebet sagen an.

Mona – Marianne – Erik
Kom og hør hvordan dette trekløver har 
skaffet millioner til Jerslev. 
”Vi vil ha´ Vendsyssels bedste legeplads”

Landsbyklynger er en metode til at skabe 

udvikling på landet. I denne workshop vil 
proceskonsulent Ikki Lyng Knudsen og 
ildsjæl Dorthe Lyk fortælle om landsbyklynger.

Midt i Norddjurs
Når forandringens vinde blæser bygger nogle 
læhegn og andre vindmøller!
Vi er organiseret i landsbyklyngen "Midt i 
Norddjurs." Sammen tager vi hånd om 
udviklingen af vores lokalsamfund gennem 
strategisk arbejde og konkrete projekter. 



HVEM KAN DU MØDE I DIALOGRUMMET ?

LandsbyLØBET
Hvis mange byder ind med lidt – bliver det stort.
Skab sammenhold, vis landdistriktets smukke natur og 
byd velkommen til de glade gæster.
Det kan LandsbyLØBET. Kom og hør hvordan

Landsbyrådet (Brønderslev).

Distriktsudvalget (Frederikshavn).

Landsbyforum (Hjørring).

Hvilken kommune gør mest for landdistrikterne ?
Hvad kan vi bruge hinanden til ?
Hvad er vores opgaver?
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Kom forbi og få en snak med repræsentanter fra de 3 ”Landbyråd”

SKÆRME. 
Vis os din landsby
Vis os dit projekt
Vis os din virksomhed

Dette er vi stolte af 
Håber det kan 
inspirere jer 

LAG NORD. 
Kom og få en snak med bestyrelsen for 
LAG Nord. 
Måske kan vi hjælpe dig med noget ☺


