
Hvordan skaber vi

Lørdag den 26. april 2014 kl. 9–16

SAMMENHÆNG OG UDVIKLING 
I VORE MELLEMBYER?
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En lang række centerbyer/mellembyer 
er og vil i de kommende år være vold-
somt udfordret på grund af den meget 
kraftige metropolisering, der sker i 
Danmark.

Fraflytningen fra mange af de mindre 
byer og tilflytningen til de største byer 
i Danmark er markant.
 
Gennem et samarbejde mellem en 
gruppe centerbyer/ mellembyer og 
Landdistrikternes Fællesråd i Region 
Syd har vi i ca. 2 1/2 år forsøgt at af-
dække de konkrete udfordringer, og har 
samtidigt forsøgt at finde nye veje, der 
kan vende udviklingen i vores byer. 

Samarbejdet har primært fokuseret på 
at skabe sammenhængskraft og udvik-
ling i vore byer.

Pilotprojektet har modtaget støtte fra 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ters Landdistriktspulje.

Kom og få inspiration – og en diskussi-
on om de overvejelser, udfordringer og 
initiativer, som deltagerbyerne sam-
men med Landdistrikternes Fællesråd 
har registreret og gennemført.
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Konference om 6 mellembyers 
Egtved, Glamsbjerg, Gram, 
Holsted, Ølgod, Ørbæk - arbejde 
med at skabe sammenhæng og 
udvikling - i samarbejde med 
Landdistrikternes Fællesråd

BAGGRUND

Vi starter med morgenkaffe kl. 9.

9.30–10.00      
Velkomst, indledning og baggrund for projek-
tet v/formanden for Landdistrikternes Fæl-
lesråd Steffen Damsgaard og sekretariatsle-
der Kirsten Bruun

10.00–10.30  
Nye tider og  nye roller for mellembyerne 
–har vi en chance? v/ Niels Boje Groth, Senior-
forsker v. Institut for Geovidenskab og Natur-
forvaltning, By- og Landskabsstudier 

10.30–12.30   
Byerne fremlægger deres arbejde og resulta-
ter med at skabe sammenhæng og udvikling i 
deres byer.

ØLGOD: Erhvervsudvikling - samarbejde med 
erhvervslivet.

EGTVED: ”Udviklingsagenter” - formaliseret 
samarbejde mellem Egtved og Vejle Kommune.

11.00–11.20 Pause  
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DATO:
Lørdag den 26. april 2014, kl. 9-16

STED:
Vestfyns Gymnasium, Langbygårds-
vej 4, 5620 Glamsbjerg.

Glamsbjerg Gymnasium har netop 
taget et nyt gymnasium i brug og 
vil være en meget smuk ramme om 
konferencen. 

DELTAGERE:
Alle, der arbejder med at skabe sam-
menhæng og udvikling i vore mindre 
byer i Danmark, er velkomne.

TILMELDING:
Mail til hpb@landdistrikterne.dk se-
nest tirsdag den 23. april 2014.  

DELTAGERBETALING: 
Deltagerbetalingen er fastlagt til 
125,- kr., pr. deltager, som betales 
ved tilmelding til:
konto 8401 0004236990  i Merkur 
Andelskasse. 

Tilmeldingen er registreret, når be-
taling er indgået.
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FAKTA OM KONFERENCENProgram fortsat...

11.20–12.30 
GLAMSBJERG: Historien om en by i udvikling.

ØRBÆK: ”Humlebier kan flyve” – Fortællingen 
om, hvad et marked kan føre til!

GRAM: Fra ide til samhørighed!

HOLSTED: Udvilking Holsted. 

12.30–13.15 Frokost

13.15–14.30 Workshop

Der vil være mulighed for at få en dialog med 
de deltagende byer og Landdistrikternes Fæl-
lesråd

14.30–14.45 Kaffe

14.45–15.50 Fremlæggelse af konklusioner 
vedrørende de mest centrale og vigtige ele-
menter, som vi har registeret, der skal til for at 
skabe fremdrift i vore byer. 

- og hvordan kommer vi videre?

Alle deltagere vil få udleveret en miniudgave 
af vores rapport, hvor bl.a. vore konklusioner vil 
være anført.

15.50–16.00 Opsamling og afslutning v/ 
Steffen Damsgaard.

TILMELDING 

Senest 23.4.2014 til 

hpb@landdistrikterne.dk

!

Konference: 


