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Formålet, det praktiske og tilmelding

Tønder Kommune og FOA – Fag og Arbejde indbyder kommunerne og  
andre interessenter til en konference om, hvordan vi kan understøtte  
udviklingen af de mange landsbysamfund i Danmark bl.a. gennem  
ansættelse af landsbypedeller.

I Tønder Kommune er der allerede ansat landsbypedeller, som løser  
opgaver med udgangspunkt i ønsker fra landsbysamfundene. En række 
kommuner har henvendt sig til Tønder Kommune for at høre mere om  
ordningen. Der er også flere kommuner, som arbejder på eller har  
igangsat tilsvarende ordninger.

Det er vores vurdering, at der er et stort behov for en fælles drøftelse  
af muligheder og udfordringer mellem kommunerne og andre  
involverede interessenter.

Formålet er at nå frem til konkrete forslag til, hvordan udviklingen  
af landsbysamfundene kan styrkes bl.a. gennem ansættelse af landsby-
pedeller, og hvordan man med landsbypedeller kan tilføre stabilitet,  
sammenhængskraft og dynamik til landsbysamfundene.

Målgruppen for konferencen er: 
1.  kommunale politikere, medlemmer af landdistriktsudvalgene, 

de relevante kommunale forvaltninger i kommuner med såkaldte  
”udkantsområder” samt ø-kommunerne 

2.  andre interessenter, der beskæftiger sig med landsbysamfundenes  
og landdistrikternes udvikling.

Konferencen afholdes på:
Mandag 30. september 2013, kl. 10.00-16.00
Branderup Aktivcenter
Friskjærvej 4 A, 6535 Branderup

Tilmelding skal ske senest onsdag 11. september 2013 til Anne Mette  
Pedersen på følgende mailadresse: anp@toender.dk 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til fritids- og  
landdistriktskoordinator Kia Fog Kristensen, Tønder Kommune,  
telefon 74 92 94 11 og mail kifog@toender.dk eller konsulent Erik Kristiansen, 
FOA – Fag og Arbejde, telefon 46 97 25 20 og mail erkr@foa.dk



Program:

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 – 10.15  Velkomst og formålet med konferencen, v. borgmester  
Laurids Rudebeck, Tønder Kommune

10.15 – 11.00  Hvordan skabes udvikling i landsbysamfundene? 
v. adjunkt, cand.mag., Annette Aagaard Thuesen, Center  
for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet 

11.00 – 12.00  Drøftelse af konkrete erfaringer med og bud på udvikling af  
landsbysamfundene

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.20  Den aktuelle situation i landdistrikterne i Tønder Kommune, der  
deltager i projektet ”Landsbypedeller – en effektiv måde at aflaste 
ildsjæle på?” v. professor Gunnar Lind Haase Svendsen, Center  
for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet 

13.20 – 13.40  Tønder Kommunes landsbypedeller i lokalområderne, v. formand 
Finn P. Hansen, Tønder Landdistriktsudvalg

13.40 – 14.00  Nyt fokus på landsbysamfundenes udvikling, v. formand for  
Folketingets udvalg for landdistrikter og øer, Hans Christian Schmidt

14.00 – 14.45  Paneldebat om de nye muligheder for udvikling af landbysam-
fundene, v. panel bestående af formand for Folketingets udvalg  
for landdistrikter og øer, Hans Christian Schmidt, næstformand  
for Folketingets udvalg for landdistrikter og øer Anette Lind, borg-
mester Laurids Rudebeck, Tønder Kommune, professor Gunnar  
Lind Haase Svendsen, CLF - Center for landdistriktsforskning under 
SDU og sektorformand Reiner Burgwald, FOA – Fag og Arbejde

14.45 – 15.00  Kaffe

15.00 – 15.50  Kommentarer til panelet fra deltagerne

15.50 – 16.00  Det videre arbejde og tak for i dag, v. borgmester  
Laurids Rudebeck, Tønder Kommune



Oplægsholdere og paneldeltagere:

•	 Borgmester	Laurids	Rudebeck,	Tønder	Kommune

•	 	MF	Hans	Christian	Schmidt,	formand	for	Folketingets	udvalg	for	 
landdistrikter og øer

•	 	MF	Anette	Lind,	næstformand	for	Folketingets	udvalg	for	landdistrikter	 
og øer

•	 	Professor	Gunnar	Lind	Haase	Svendsen,	Center	for	Landdistriktsforskning,	
Syddansk Universitet

•	 	Adjunkt,	cand.mag.,	Annette	Aagaard	Thuesen,	Center	 
for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet

•	 	Formand	for	Tønder	Landdistriktsudvalg	Finn	P.	Hansen	–	også	formand	 
for lokalrådet i Højer

•	 	Sektorformand	Reiner	Burgwald,	Teknik-	og	Servicesektoren	 
i FOA – Fag og Arbejde


