
 
 

 

Til landsbyerne i Randers Kommune 
 
Søndag den 1. november 2015 kl. 10-16 er alle landsbyer inviteret til Landsbytræf i 
Skulpturlandsbyen Selde 
 
Program 
10:00  Landsbytræffet åbnes 
10:15 – 16:00   Standene er åbne - forskelligt indhold der sætter spot på processen og vejen til 

målet i udviklingen af landsbyer. 
10:15 – 16:00   Idévæggene er åben – her kan du fx stille forslag til projekter, stille forslag til 

bedre måder at samarbejde med erhverv og kommune, søge sparring eller 
annoncere efter samarbejdspartnere.  

11:00 – 15:00   Oplæg v/ Kim Ruberg (Danmark på Vippen), Søren Vester (Se mulighederne i 
landsbysamfundet), Marianne Jørgensen (Processen fra Selde til 
Skulpturlandsbyen Selde) og Hanne Tanvig (Fra projektmageri til lokalt strategisk 
styret udvikling) 

11:00 – 15:00  Cirkusfabrikken underholder / underviser børnene i artisterier. 
10:30   Løbende hen over dagen vil der være korte oplæg på Soklen med efterfølgende 

mulighed for drøftelse ved tilstødende caféborde  
12:00 – 15:00   Projekt-genereringshjørne. Her sidder der folk, der kan hjælpe med 

idégenerering, sparring og facilitering omkring jeres projektovervejelser.  
16:00   Landsbytræffet lukker. Vi ses til næste år  
 
Programmet er indtil videre løst formuleret, for antallet af stande og oplæg afhænger af jer! 
 
I kan som landsby deltage på 4 forskellige måder: 
 
1) Deltage i en af de stande, der handler om de processer og udfordringer mange landsbyer i 

udvikling står overfor:  
 

 Bæredygtighed & Fællesskab (et af Gentænk Landsbyens delprojekter) 

 Landsbyklynger (et af Gentænk Landsbyens delprojekter) 

 Borgerbudgettering inden for en kulturel ramme (et af Gentænk Landsbyens delprojekter) 

 Fundraising – hvordan gør man, hvad kommer først? 

 Samarbejde/partnerskab – med kommuner, erhverv, andre foreninger 

 Landsbyens markedsføring – fra at kende sin egen profil til at skabe et image og sælge 

budskabet 

 Frivillighed – hvad motiverer, hvordan bliver man flere om at skabe idéer og føre dem ud i 

livet 

Standene bemandes på tværs af landsbyer og profession. Fx vil standen om fundraising kunne 
bemandes af såvel borgere som fundraisere, som har hver deres vinkel på fundraising. 
Standen om samarbejde og parternskaber vil med fordel kunne bemandes af såvel borgere 
som kommunalt ansatte og privat erhvervsliv, så man kan få en god dialog om, hvad de 
forskellige i partnerskabet har brug for, for at man sammen opnår succes. 
 

2) Bemande jeres egen stand, hvor I præsenterer et konkret projekt, I har arbejdet med i jeres 
landsby. Vi vil gerne høre om gode aktiviteter og projekter, hvor I har brugt jeres stedlige 
ressourcer og fællesskab til at styrke landsbyen og igangsætte spændende aktiviteter – og ikke 
mindst hvordan det lykkedes at komme fra A til B.  

 



 
 

 

 
3) Holde et 10-15 minutters oplæg, hvor I præsenterer et konkret projekt, I har arbejdet med i 

jeres landsby, en idé til noget I gerne vil udvikle eller en problemstilling/erfaring I gerne vil dele. 
Oplægget holdes på Soklen. Hvis det ønskes, vil der være projektor og whiteboard til rådighed.  

 
4) Som almindelig besøgende, der gerne vil se, lytte og blive inspireret til nye projekter i egen 

landsby 
 
Hvis I har smagsprøver fra lokal fødevareproduktion, I gerne vil udstille, så er der også mulighed 
for det.  
 
Har I lyst til og mulighed for at deltage, så giv undertegnede besked hurtigst muligt og senest 
den 2. oktober 2015. Oplys  
 

 Om I ønsker at bidrage i en fælles stand og i så fald hvilken?  

 Om I ønsker at præsentere jeres egen landsby/projekt i en stand samt titel  

 Om I ønsker at deltage med et kort oplæg på Soklen.  
 
Randers Kommune koordinerer bemandingen til stande / ønsket om at holde korte oplæg for 
landsbyerne fra samme kommune.  
 
Oplysningerne bruges til at udforme det endelige program, hvoraf stande og oplæg (i overskrift) vil 
fremgå. 
 
Praktisk info 
Projektstandene er som udgangspunkt på ca. 4-6 m2, og der er frit slag for standens opbygning. 
Der er mulighed for borde på 1x2 m og caféborde(bestilles ved tilmelding) og der er adgang til 
strøm og netforbindelse. I skal selv medbringe forlængerledninger og AV-udstyr.  
Temastandene er lidt større for der vil være bemanding på tværs af landsbyerne 
 
Deltagelse og forplejning er gratis, for stand-holdere. For besøgende er der fri entré og der vil være 
mulighed for at købe mad og drikkevarer på stedet.  
 
Den enkelte kommune afklarer om der er mulighed og behov for at koordinere kørsel. 
 
Landsbytræffet er startskuddet til nye landsby-netværk og landsbyprojekter. Der vil derfor være 
masser af muligheder for at øse ud af sine erfaringer, blive inspireret, møde nye 
samarbejdspartnere og hoppe på konkrete projekter. Der vil desuden være et ”projektværksted”, 
hvor man kan arbejde videre med sine ideer.  
 
For tilmelding kontakt: Line Marie Sørensen Randers Kommune, på mail: lms@randers.dk, eller 
telefon: 20573090. 
 
Med venlig hilsen  
 
Line Marie Sørensen 
Randers Kommune 
 

mailto:lms@randers.dk

