
                                               

 

  ”Den bedste måde at se fremtiden på er ved at skabe den selv” 

Den 28.2. kl. 18.30 i Multihallen, Avntoftvej 12, Kværs, 6300 Gråsten 

Kom og hør Tyge Mortensen`s indlæg om hvordan vi i landsbysamfund kan være med til at skabe udvikling og 

dermed vores fremtid. 

Tyge bor på Fyn, men er født og opvokset i nærheden af Gråsten. 

Overskrifterne man kan sætte på Tyge Mortensen er mange: Erfaren innovationsrådgiver, inspirerende 

foredragsholder, garvet facilitator, serieigangsætter, grundtvigianer, netværker, blogger er blandt nogle 

af dem. Han har bla. været højskoleforstander på Ryslinge Højskole, forretningsfører i ex-DDR, 

projectmanager i Cambodia, guldgraver i Amazonas, uddannelsesleder på Tietgenskolen for at nævne 

nogle. Idag har han stiftet sin egen højskole, Landsbyhøjskolen. Han er fungerende generalsekretær i 

Selskabet for Fremtidsforskning. Galleriejer sammen med som kone på Galleri Svinestien. 

Lokalrådsformand i sin landsby, Rudme. Arbejdende bestyrelsesmedlem i Landdistrikternes Fællesråd. 

Men dertil kommer også: altid nytænkende, stolt landsby-beboer, modig mønsterbryder, far til fem og 

meget meget mere. Tyge Mortensen overrasker, inspirere og får dig med ud over kanten på en god måde. 
 

Følgende inviteres:  Alle borgere i Kværs, Tørsbøl og Snurom, Politikere, Landdistriktsudvalget, Landsbyforum                                                                                                                                                                                                   

Program: 

 Kl. 18.30 Velkommen KTS Landsbyråd ved formand Lilian Jensen 

 Kl.  18.45 Fællesspisning (egen betaling, medbring service) 

 Der serveres flæskesteg med rødkål og kartofler 

 Kl.  19.15 Orientering om den nye landsby, iværksætterkøkken og tilflytterhus 

 Kl.  19.30 Indlæg og debat om ”Fremtiden for lokalområdet” ved Tyge Mortensen 

 Kaffe og derefter (vi vil ikke være afhængig af et bestemt tidspunkt)  

 Generalforsamling KTS Landsbyråd. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Priser: Middag og kaffe kr. 75,00, Kun kaffe kr. 20,00 

Drikkevarer købes i Multihallen 

Tilmelding til spisning er nødvendig senest d. 25.2.  til:   Hans Jørgen Bollmann mail: bollmann@bbsyd.dk / Hardy 

Johansen wgh@bbsyd.dk  telefon 20234230   Niels Peter Nielsen telefon 25113800 mail: ingeniels@kgnielsen.dk 

 

KTS Græsklipperlaug har nu været aktiv i 1 år og fortsætter når græsset igen gror. Vi håber at lauget har været med 

til at pynte vores område. Vi har fået penge til anskaffelse af materiel, men vi har til stadighed brug for penge til drift 

og vedligeholdelse. 

Støt derfor KTS græsklipperlaug med et beløb på konto 8060-1091392.  

Vi vil gerne være flere græsklippere – kom og vær med til lidt praktisk arbejde og meget 

hygge!!                                             
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