Inspirationsdag 2022
Lørdag den 8. oktober
9.00 – 15.00

Vendsyssel Kulturcenter – Sæby Landevej 417, 9830 Tårs
Gratis – men tilmelding nødvendig senest den 5. oktober
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Krav om min. 3 deltagere fra hvert lokalområde
Tilmelding via: https://lagnord.nemtilmeld.dk/ - senest 5. oktober
LAG NORD - Landsbyforum – Landsbyrådet - Distriktsrådet

Dagens Program

PROGRAM:
9.00: Kaffe og velkomst
9.45: Tema 1-6 i mindre grupper
Tema 1: Fra lukket skole til kreativ oase. v/Marianne Isager og Nels Gaardahl
Tema 2: Voerså – vi kan så meget. v/Bjarke Laubek m.fl.
Tema 3: DGI – frivillige - v/Elin Zachariasen,
Tema 4: Nu skal der liv i tomme boliger i Trekroner. v/Bjarne Bjerregaard Jørgensen
Tema 5: Event som byens indtægtskilde. v /Karlo Thomsen
Tema 6: Forholdet mellem lokalråd og kommune. v/Annette Aagaard Thuesen
11.00: Tema 7-12 i mindre grupper.

Tema 7: Kan man drive virksomhed i Tolne. v/Gregory Hamilton Miller
Tema 8: Asaa Årets Landsby 2022. v/Asaa Samråd
Tema 9: Triologien – som ledelsesform. v/ Jimmy Damgaard
Tema 10: Tilflytterboliger. v/Preben Boye Jørgensen
Tema 11: Mangler……
Tema 12: Livskvalitet i landdistrikterne. v/ Pia Heike Johansen
12.00: Frokost og mulighed for at besøg de mange stande

13.00: Er det gode projekter? - Fondene vurderer 2 konkret projekter.

Kysthusene Tversted
14.00: Kaffepause
14.30: Landdistrikternes fremtid v/fremtidsforsker Anne Skare Nielsen

Se beskrivelse af de enkelte oplæg på de næste sider

FÅ EN SNAK MED FONDENE
10 – 13
Har du eller din by et projekt, som I påtænker at søge fondsmidler til, kan du møde
repræsentanter fra nedenstående fonde.
Fremlæg netop din ide og hør om fondene, kan hjælpe dig på vej.
Mød dem fra 10 - 13

!

MØD DE LOKALE PRODUCENTER

Tema 1 - 6

Kl. 9.45 – 10.45

Tema 1

Fra lukket skole til kreativ oase.
Kom og hør en fantastisk fortælling om, hvordan
kreative folk kan skabe både en kreative oase og
virksomhed i en lukket skole. Måske afslører de også
deres nyeste tiltag.

Tema 2

Voerså – vi kan så meget.

Kirsebærbyen – Borgere etablerer selv en
købmandsbutik – Naturen – den passer vi på Østkystens Guld - Voerså Byudvikling – Kajak og event
og m.v. mere.
Nr. 2 i Årets Landsby

Tema 3

DGI – Frivillige.
Frivillige kræfter er drivkraften i at skabe og udvikle et
mangfoldige foreningsliv. Få tip til at rekruttere,
motivere og pleje flokken af frivillige i jeres forening.

Tema 4
.

Nu skal der liv i tomme boliger i
Trekroner.
Tre lokale ildsjæle har stiftet!Trekroner Bolig ApS for at
erhverve og istandsætte huse til udlejning, så området
kan tiltrække nye børnefamilier

Tema 5
.

Event som byens indtægtskilde.

Tema 6
.

Forholdet mellem lokalråd og
kommune.

Forsker Annette Aagaard Thuesen SDU

Mød Karlo fra Bindslev, der har friske erfaringer
omkring det at lave musikarrangementer, hvis formål
også er at skabe en indtjening til byens foreningsliv.
Oktoberfest og Bindslev Ny Musikfestival.

Mød op og få et helikopterblik på, hvilke mønstre der
tegner sig i arbejdet i de danske borgerforeninger og
lokalråd. Hør blandt andet om hvilke emner, der
arbejdes med og hvordan samarbejdet er med
kommunen. og hvilke udfordringer foreningerne har.

Tema 7-12
Tema 7

Kl. 11- 12
Kan man drive virksomhed i Tolne?
Gregory Hamilton Miller vil berige os med, både hans
egen historie om at være iværksætter i et lille
lokalsamfund, men også tage os med på rejsen, ikke
blot til Japan, men også rundt i Tolne.

Tema 8

Asaa - Årets Landsby 2022
Landsbyen har nytænkt foreningsaktiviteter og
fællesskabets rolle i indsatser for unge såvel som ældre
og sågar løftet dem til et helt nyt niveau. Som samfund
kan vi indhente utroligt meget læring i Asaa-modellen.

Tema 9

Triologi - som ledelsesform.

Ideer er gode. Ideer fra nye frivillige er bedre. Du kan
lokke nye frivillige til ved at være åben over for skæve
initiativer og tanker og give dem indflydelse fra starten
i mindre teams.

Tema 10
.
Preben Boye Jørgensen

Tema 11

Tilflytterboliger.
Hør Balance Danmark fortælle om organisationens
tilflytterboligprojekt, hvor formålet
! er at gøre det mere
attraktivt for især børnefamilier og yngre par at
bosætte sig i en landsby. Er din landsby interesseret i
en tilflytterbolig?

Overraskelse ☺
Noget går ikke altid som forventet
– men det giver plads til overraskelser.

Tema 12

Forsker Pia Heike Johansen

Livskvalitet i landdistrikterne
Vi ved meget om, hvorfor folk vælger at flytte på landet
– nogle ønsker f.eks. mere natur og mere fællesskab. Nu
skal vi undersøge, om det er de samme faktorer, der
påvirker livskvaliteten,

Hvad bringer fremtiden? – kl. 14.30

LANDDISTRIKTERNES FREMTID

Fremtidsforsker: Anne Skare Nielsen
Anne Skare Nielsen er en af verdens førende fremtidsforskere.
Hendes brede viden samt interesse for forandring og hvordan vi
transformerer tankemønstre, gør hende til en eftertragtet
foredragsholder verden rundt.
Hendes passion ligger dog primært hos de, der “kan og vil”
Dem, der tør at arbejde hårdt og dem, der brænder for hvad de gør.
Anne har et mål der indebærer at vinde Nobels Fredpris, ved at lære
mennesker at se ud i fremtiden, så de aldrig behøver at frygte den
igen. Derudover er Anne hyppigt anvendt i medierne, og har
herunder medvirket i DRs radioprogram “Filosoffen, forfatteren og
fremtidskvinden” samt været vært på “NewScience” på TV2 News.
Anne er uddannet biolog og kandidat i statskundskab, medforfatter
på flere bøger og har været medlem af Etisk Råd.

