
 Fremtidens landsbyer 
som handlekraftige fællesskaber

Efterårshøjskole 

Ryslinge Højskole 11.-15.oktober 2014

Fem spændende højskoledage om fremtidens landsbyer, med fokus på 
hvordan vi skaber engagement, handlekraft og nye fællesskaber.

På kurset bliver du præsenteret for relevante redskaber og afprøver 
dem i praksis, og du hører ny forskning og førstehåndsberetninger fra 
de danske landsbyfællesskaber. 

Ugens højdepunkt er mandag, hvor deltagerne opdelt i grupper skal 
facilitere et borgermøde i en fynsk landsby (fem landsbyer i hhv. 
Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Assens og Nordfyns Kommune deltager 
som case).

Læs mere på www.landsbyhojskolen.dk

LØRDAG DEN 11.OKTOBER
 

8.00-10.00: Ankomst og indkvartering 

Formiddag 
Velkomst og introduktion til ugen

Udvikling af landsbysamfund
v. Hanne Tanvig, landdistriktsforsker Københavns 
Universitet, læs mere.. 

Pecha Kucha om Rudme-modellen
v. Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole, læs mere.. 

Eftermiddag
Samtalesalon – en måde at møde mennesker på
v. Andreas Lloyd, Borgerlyst, www.borgerlyst.dk

Den Kreative Platform - landsbyfaciliteringens 
første skridt 
v. Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole,  
DKP/AAU eller kreativproces

Rundvisning på Ryslinge Højskole

Aften 
Workshop: Netværk dig til nye naboer 
v. Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole 

http://www.landsbyhojskolen.dk/
http://www.kreativproces.dk/2011/05/31/traeningscenter-for-kreativitet
http://www.uva.aau.dk/Den+Kreative+Platform
http://www.borgerlyst.dk/
http://www.livogland.dk/files/dokumenter/vedhaeftninger/rudmemodel_.pdf
http://forskning.ku.dk/search/?pure=da%2Fpersons%2Fhanne-wittorff-tanvig%5C(c557cd0b-d8c9-4034-8bdc-b31e5f348389%5C).html


SØNDAG DEN 12.OKTOBER
Formiddag
Morgensamling 

Præsentation af landsbyerne 
De fem landsbyer, der deltager som case på højskolekurset, 
fortæller om deres liv, glæder og udfordringer

Hvordan får du lokalsamfundet med på din ide? 
v. Søren Hermansen, Samsø Energiakademi, 
www.energiakademiet.dk

Eftermiddag: 
Metoder til at arbejde med udvikling:

Asset Based Community Development (ABCD) – 
en metode til at involvere og afdække resurser 
v. Steen Søgaard, landdistriktskoordinator Assens 
Kommune, uddannet hos www.abcdinstitute.org og en af 
personerne bag Vejle-modellen, se mere

Design Thinking og Appreciative Inquiry
v. Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole, læs mere.. 

Aften: 
Pecha Kucha Café – vi deler gode historier fra 
vores  landsbyliv 

 

MANDAG DEN 13.OKTOBER 

Formiddag
Morgensamling

Grafisk facilitering: Tegning som metode til at 
visualisere ideer og tanker 
v. Tanja Lykke, grafisk facilitator DRAWitBIG, 
www.drawitbig.dk

Den Kreative Platform: Landsbyfaciliteringens 
næste skridt 
v. Tyge Mortensen, forstander Ryslinge Højskole 

Eftermiddag
Planlægning af borgermøder i grupper

Aften
Landsbybesøg og borgermøder i de fem fynske 
landsbyer, der deltager som case under 
højskoleugen

http://www.drawitbig.dk/
http://www.slideshare.net/tygemortensen/design-tnkning-introduktions-velse
http://www.youtube.com/watch?v=H3XgQxwu0fs
http://www.abcdinstitute.org/
http://www.energiakademiet.dk/


TIRSDAG DEN 14.OKTOBER 

Formiddag
Morgensamling

Refleksioner over onsdagens borgermøder 

Sønderborg-modellen – hvordan får vi politikere 
og landsbyerne til at arbejde sammen
v. Connie Skovbjerg, landdistriktskoordinator Sønderborg 
Kommune, www.sonderborgkom.dk

Organisering på landsbyniveau 
v. Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes 
Fællesråd, www.landdistrik  terne.dk  

Eftermiddag
Om at skabe handlekraftige fællesskaber
v. Steen Møller, stifter af Friland, www.friland.org

Opgave og videreudvikling af metoder 

Aften
Festmiddag og fest 

ONSDAG DEN 15.OKTOBER 

Formiddag
Opgave og forberedelse af præsentation

Udveksling af ideer til næste skridt og videre 
samarbejde 

Eftermiddag 
Præsentation af opgaven for fremmødte borgere 
fra de fem landsbyer  

Farvel og tak 
Vi slutter senest onsdag kl. 15

Praktisk information: 
 
Efterårshøjskolen løber Fra 11.-15. oktober 2014 
på Ryslinge Højskole, Højskolen 1, 5856 Ryslinge
 
Pris: 3500 kr. - evt. mulighed for tilskud fra din kommune
Studerende: 900 kr. (begrænset antal pladser) 

Læs mere på: www.landsbyhojskolen.dk

Kontakt: Tyge Mortensen, Ryslinge Højskole: 
tyge@ryslinge.nu eller tlf. 60 91 58 45

mailto:tyge@ryslinge.nu
http://www.landsbyhojskolen.dk/
http://www.friland.org/
http://www.landdistrikterne.dk/
http://www.sonderborgkom.dk/

