
LOKALRÅDS- 
KONFERENCE 2016

Kom og få inspiration til arbejdet i dit lokalsamfund på lokalrådskonferencen.

Vi har inviteret nogle kompetente personer, der vil inspirere, provokere og 
give gode ideer til det lokale arbejde!

ESBJERG KOMMUNE INVITERER TIL  
LOKALRÅDSKONFERENCE

TEMA: DYNAMIK I LOKALSAMFUNDENE

Hvor?
Kulturhuset i Jernved 
Kirkebakken 33, 6771 Gredstedbro

Hvornår?
Lørdag d. 30. januar 2016 
kl. 9.30 - 16.30



Program
  9.30 - 10.00 Ankomst og kaffe m. rundstykker

10.00 - 10.15 Velkomst v. viceborgmester Jesper Frost Rasmussen samt uddeling af årets  
  ildsjælepris

10.15 - 10.25 Om dagens program og forventninger til udbyttet v. landdistriktskonsulent  
  Jesper H. Larsen

10.25 - 10.40 Om EK´s landdistriktspolitik og handleplan samt om samarbejdet mellem EK  
  og lokalrådene – forventningsafstemning v. sekretariatschef Søren Abildtrup

10.45 - 11.30 Hvordan skabes der udvikling i dit lokalsamfund? V. lektor Annette Aagaard  
  Thuesen, Syddansk Universitet, Esbjerg   

11.35 - 12.20 Seniorbofællesskaber v. Max Pedersen, mag.scient. Han har tidligere skrevet  
  bøgerne ’Seniorbofællesskaber – Hvorfor og hvordan?’ (1999) og ’Nybyggere i den  
  tredje alder’ (2000). Han har arbejdet for forbrugerorganisationen Boligtrivsel i  
  Centrum og entreprenørvirksomheden NCC, hvor han begge steder beskæftigede  
  sig med udviklingen af seniorboliger. Han har desuden forsket i seniorboliger i USA.

12.30 - 13.00 Frokost

13.00 - 13.45 Carsten Ege Møller: Fra Århus til Kant - en humoristisk peptalk om udflytterens  
  tanker om verdenen uden for storbyen. Peptalken er tænkt som et inspirerende  
  spark, der motiverer ildsjæle og professionelle til at gå ud sætte gang i nye projekter  
  i deres respektive områder, eller skærpe den indsats de allerede gør. Formen er en  
  humoristisk gennemgang af den beslutningsproces der lå bag min og min families  
  flytning til Danmarks kantområder, krydret med gode råd, fagligt input og anekdoter.

13.50 - 15.10 Gruppedrøftelser

15.10 - 15.25 Kaffe

15.25 - 16.25 Opsamling på gruppedrøftelser

16.25 Tak for i dag!

Tilmelding
Senest fredag d. 22. januar til Jesper H. Larsen på 51166712 eller  
mail jhla@esbjergkommune.dk

For yderligere information: Samme

Det er gratis at deltage

Emner til gruppedrøftelser:
1.  Hvordan rekrutterer vi nye medlemmer til det frivillige foreningsarbejde?  
 Rolf Jakobsen, DGI Sydvest

2.  Hvordan kan samskabelse og det gode medborgerskab bidrage til bedre levevilkår?  
 Christina Vigel Mischorr-Boch, Sundhed og Omsorg, Esbjerg Kommune

3.  Hvordan får vi fortalt de gode historier om os selv? Og hvad er en god historie?  
 Julie Tanggaard, kommunikationskonsulent, Esbjerg Kommune


