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Faglige indhold 

 Mange spændende debatter i Landdistrikternes telt, hvor vi blev involveret. 

 Fik snakket og hygget med de andre laug fra Sønderborg Kommune. 

     God ide med VM i sønderjysk. 

 Havde stort udbytte af at deltage i Folkemødet. 

 Der var lavet en fin App som kunne downloades på mobiltelefonen 

 Vi fandt det også meget inspirerende at møde så mange ildsjæle rundt omkring på 

folkemødet. 

 Mange spændende events 

 Dejligt at vore egne arrangementer blev godt modtaget                                                                                                                                                                         

 Fællesskabet med de andre kommuner  



Personlige oplevelser 

 God stemning 

 Godt sammenhold i hele gruppen på 18 personer  

 Dejlige omgivelser på folkemødet, vi havde en utrolig god beliggenhed 

 Overnatningsstederne var gode 

     Dejligt at vi også fik lidt af Bornholm at se  

 Gode busser og buschauffører .  

 Dejligt at vi havde mulighed for at have ægtefælle med 

 Grundtvig var spøjs at have med, gav mangen god snak. 

 



Erfaringer  til næste års  folkemøde 

 Det ville være godt at, alle bor i gå afstand fra hinanden. Dette vil lette  

     koordinering af transport  til og fra Folkemøde , fælles arrangementer, fællesskabsfølelse 

Alternativt: 

 1 bus tilknyttet det sted, hvor man bor. Det var ikke smart, at vi ikke kunne forlade 

sommerhuset, når vi først var sat af. Den nærmeste by Nexø, tog det en 1 time 15 min at gå 

til. 

 Bedre koordinering, så alle bliver inddraget i afvikling af vore aktiviteter på topmødet.                            

Alle ved hvem der gør hvad og hvorfor.                 

 Evt. generalprøve når vi laver noget ekstraordinært. 

 Planlægningsmøde inden vi tager afsted, koordinering omkring forplejning , rejse, 

aktiviteter m.m. 

 Strukturen lægges efter, hvor vi får pengene fra.  

 



Konklusion 

 Dejlig oplevelse, så skidt med at det regnede lidt indimellem, solen skinnede heldigvis      

det meste af tiden. 

 Helt fantastisk, at vi kunne kombinere turen med lidt sightseeing og rundtur på øen også.  

 En stor oplevelse, hvor man desværre kun når en brøkdel af det, man gerne vil. Masser af 

inspiration og snak med deltagere fra andre kommuner. 

 En bekræftelse på, at det, vi laver i laugene ikke er helt galt, men samtidig også en 

bekræftelse på, at vi har de samme udfordringer, uanset hvor vi bor. 

 Vi har den opfattelse, at der er imødekommenhed, åbenhed og en oprigtig interesse i, fra 

vores lokalpolitikeres side, at høre hvad vi har at sige fra lokalsamfundene. Det er dejligt at 

mærke. 

 Hvis der bliver et Folkemøde for os næste år, har vi et ønske om at bo tættere på Allinge - 

helst i gå afstand- det vil gøre os mere  fleksible og større frihed til at gå på opdagelse på 

egen hånd. 

 


