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Landsbydag 2019 
 

   

Ejby & Omegns Forsamlingshus den 27. januar 2019 
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Program for dagen 

Kl.  09.30  Velkommen v/ Borgmester Carsten Rasmussen 

  Afsættet for Landsbyudvalget: Hvad ved vi allerede? 

Ca.10.15 Tematime ’Den moderne landsby’:  

Ca. 11.15 Inspirationsoplæg: Fire trin til en stærk udvikling af landdistrikter, v Søren Møller.  

Ca. 11.45 Tematime ’Naturen og byerne’:  

Ca. 12.45 Frokost: Sandwich og saft. 

Ca. 13.15 Tematime om ’bysamarbejder’:  

Ca. 14.15 Kaffe & kage. 

Ca. 14.25 Åben scene - Forsamlingshus om andet input til landsbyudvalget. 

Kl.  15.00 Tak for i dag 

 



Der findes et sted: 
- med 49 landsbyer 
- hvor vi deler og skaber sammen 
- hvor naturen er overalt 
- hvor børn går i gummistøvler 
- hvor man kan, hvis man vil 
- der smager af noget 
- hvor børn går med skjold og sværd 
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Velfærd og landsbyudvikling  
er noget vi skaber sammen   
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49 småbyer 
og landsbyer 
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Fra ”Vores Sted” til landsbyudvikling 

Landsbyudvikling 



”Landsbypuljen”: Mere end 50 projekter er 
realiseret med lokalt initiativ og flere på vej. 



Gadekærspuljen: En vej til natur og mødesteder 



Vores Sted-Vognen: Jomfruturen i Gøderup 
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Fokuspunkter i kommuneplanen 
”Landsbyvisionariet” 
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Læring fra Landsbydag 2017 i Osted:  
Hanne Tanvig (KU), Nils Philips (Röstänga) 
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Landsbydag 2017: Det sagde I Udviklingsdag for byer og landsbyer 2017: Opsamling spørgeskema

Hvad skal der til før vi rykker med udviklingen af byer og landsbyer i Lejre Kommune?
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Stærkere netværk: Bedre overblik over og adgang til andre ildsjæle og kompetencer i 

kommunen og andre relevante byudviklingsaktører? 1 45 12

Stærkere brobygning: Lettere adgang til fonde, puljer, kommunal administration, 

myndigheder? 2 42 13 2

Videndeling: At man har adgang til viden om udvikling af byer og landsbyer inden for 

områder, der interesserer én – fx om turisme, bevaring af landsbymiljøer mv.
3

39 15 3

Bedre lokale bysamarbejder? 4 36 18

De gode eksempler: At man har adgang til de succesfulde cases og eksempler i de andre 

byer. 5 34 23

Klyngesamarbejder på tværs af byer og landsbyer? 6 29 28

Årlig fælles dag om udvikling af byer og landsbyer? 7
29 27 1



Temaer i dag: Moderne landsbyer, 
naturen og byerne, bysamarbejder 

og alt det andet I har på hjertet 



”Den moderne landsby” 

• Infrastruktur og mobilitet: Cykler, busser, biler m.m. 

• Digital infrastruktur 

• Lokalt kredsløb med dele-, bytte- og lånemuligheder 

• Deleøkonomi med platformsløsninger 

• Nye serviceløsninger: indkøb m.m. 

 

 



”Naturen og byerne” 



”Bysamarbejder og styrket lokal handlekraft” 



Samspil mellem de 
større byer og 
landsbyerne i 
oplandet er vigtigt 



Lad os komme i gang med dagen 

Kl.  09.30  Velkommen v/ Borgmester Carsten Rasmussen 
  Afsættet for Landsbyudvalget: Hvad ved vi allerede? 

Ca.10.15 Tematime ’Den moderne landsby’:  

Ca. 11.15 Inspirationsoplæg: Fire trin til en stærk udvikling af landdistrikter, v Søren Møller.  

Ca. 11.45 Tematime ’Naturen og byerne’:  

Ca. 12.45 Frokost: Sandwich og saft. 

Ca. 13.15 Tematime om ’bysamarbejder’:  

Ca. 14.15 Kaffe & kage. 

Ca. 14.25 Åben scene - Forsamlingshus om andet input til landsbyudvalget. 

Kl.  15.00 Tak for i dag 

 


