Inspirationsture og arrangementer for landsbyforum 2016
Dato:
Året 2016:
udført
13. september
udført
26. september
udført
27. september
udført
3. oktober
udført
3. oktober
6. oktober
aflyst
17. oktober
uge 42
uge 43
udsat
25. oktober
8. oktober
9. oktober
1. november
5. december
6. december
14. december
Året 2017:
16. januar
24. januar
26. januar
aflyst
oktober
udsat
efteråret
i 2018
april
4. maj
23. maj
31. maj
3. juni
13. - 18. juni
21. juni
22. juni
29. juni
august
oktober/november

onsture og arrangementer for landsbyforum 2016 - 2017
Arrangement:
Deleby-konference i København
Infoland workshop
Infoland workshop
Infoland workshop
Fix-din-vamekilde
Fix-din-vamekilde
Medborgerskabs konference i Sønderborg
Slettestrand
"Turist i egen baghave"
"Turist i egen baghave"
Forsikringsmøde (afventer dato fra assurandør)
Et spændende pumpehus
Foredrag
Konference
Temamøde om fødevarer, turisme og spejderlejr
Orientering om supercykelstien mellem Sønderborg og Nordals
Eventår 2017 - Det sønderjyske Hus, Perlegade 50
Besøg af Pernille Skipper, Enhedslisten
Temamøde om fødevarer, turisme og spejderlejr 2
Officiel Kick-off, SDU Kolding
besøg fra FT´s landdistriktsudvalg
Forsikringsmøde (afventer dato fra assurandør)
Kursusdag for medlemmer af landsbylaugene (afventer dato)
Vestervig - set indefra
Besøg fra Broagerland til Tyskland for at se på energi
Besøg på den anden side grænsen (alternativ bydel i Hamburg)
Åben datastue
Åben datastue
Hvad skal der til, for at få flere på cyklen?
Indvielse af Pumpehuset ved Mjels Sø
Dyrskue Aabenraa
Folkemødet Bornholm
Internal kulturmøde (KurzKultur)
Transportkonference i Kværs
Åben Dome
Besøg hos Artefac + Kreis Plön
Dansk / tysk fællesspisning
f.eks. besøg i tyske ungdomshuse, skytteforeninger

m 2016 - 2017
Indhold:

vedr. projektet: "Deleby"
for begyndere
for øvede
for øvede
borgermøde på Sandbjerg Slot og Blans
borgermøde i Asserballe og på Kegnæs
hvor samarbejder kommunen/forvaltningen/borgere og foreninger?
et fantastisk MTB-område og her er de lokale ved at "redde" hotellet
Niels Warming besøger udvalgte landsbylaug for at lytte til, hvad der er et besøg værd for gæster
Åse Ditlefsen Ferraõ besøger udvalgte landsbylaug for at lytte til, hvad der er et besøg værd for g
hvilke forsikringer har vi brug for i landsbylaugene?
inspiration forud for ombygning af pumpehuset ved Mjels Sø
Borgerbudgettering som brobygger mellem Sønderborg og dk/ty i Benefit 4 Regions
Borgerbudgettering som brobygger mellem Sønderborg og dk/ty i Benefit 4 Regions
workshops, indlæg m.m.

besøger også landsbyer

kl. 11 - 14

det gode bestyrelsesarbejde …
forandringen i landsby vestervig - landsbyfornyelsespuljen + udviklingsrådet
besøg i en spændende tysk landsby, hvor der også er fokus på lokale fødevarer

konference, etablering af cykleforum

her arbejdes med alternativ energi i et innovativt miljø
besøg fra det danske mindretal i Slesvig - fællesspisning

Evt. interessant for:

hvad
tte til,

dk/ty
dk/ty

deltagere ved deleby-dagen den 5/6
nye web-mastere
web-mastere
web-mastere
alle med oliefyr eller anden varmekilde, de ønsker at skifte ud
alle med oliefyr eller anden varmekilde, de ønsker at skifte ud
alle landsbylaug (der laves en lille udstilling med de lokale udviklingplander)
MTB-gruppen i Svenstrup, Vemmingbund
der er et besøg værd for gæster og turister
hvad der er et besøg værd for gæster og turister
én fra hver landsbylaug
arbejdsgruppen omkring pumpehuset
i Benefit 4 Regions
i Benefit 4 Regions
fødevare- og turisme aktører, landsbylaug

alle medlemmer af landsbylaugene
Rinkenæs, øvrige landsbylaug med interesse i landsbyfornyelsespuljen
alle

alle med interesse i alternativ energi
et sted, hvor man er interesseret i dk/ty madklub

