
Plenumopsamlinger – dag 2 
 
Opsamling 1 (tilflytterservice):  
Inge-Lise (Femø):  
Vi har et problem med at finde ud af, hvem der er flyttet til. Nogle flytter til, uden vi ved det, 
andre har haft sommerhus. Engang gik beboerforeningens formand ud med et krus til dem, og det 
skal vi have i gang igen. Men vi skal vide, hvem de er. 
 
Dorthe (Omø):  
I vores kommune leverer de (konsulent fra bosætningsteam) oplysninger om tilflyttere en gang i 
kvartalet. De må oplyse på adresse, og så kan man gå hen og sige velkommen. 
 
Paul (Strynø):  
Vi kan ved hjælp af fx messenger-gruppe hurtigt få delt, at der er en interesseret børnefamilie. I 
stedet for lange, langsomme e-mailkorrespondancer. 
 
Birgitte (Omø):  
En beboer har besluttet sig for at lave en lille bog med alt fra traditioner til praktiske ting. En lille 
Omø-guide til tilflyttere. 
 
Rie (Strynø):   
På vores hjemmeside skal vi have fotos og korte beskrivelser af vores bosætningsgruppe, så det 
bliver nemmere at genkende sig selv i dem, der bor der. Samtidig er det en god ide at gøre 
opmærksom på, hvem der er fritidsgæster og fastboende, som man fx har gjort det i en telefonbog 
til ny præst på Strynø. Det er rart at vide, hvem der er på øen hele året. 
 
Opsamling 2 (Brug af cases): 
Hanne (Endelave):  
Har lavet tilflytterportrætter med udgangspunkt i bosætningsgruppens medlemmer. Har talt om at 
få lavet pendler- og øbo-portrætter, gerne nogle typer, der dyrker natur og foreningsliv. 
Planlægger både ny tekst og video. 
 
Rie (Strynø):  
Har været heldige at have besøg af en række filmmagere, og vi deler det, de andre laver, men vi 
overvejer selv at producere korte videoer om fx børnelivet på øen og om pendlerne, så vi får vist, 
at færgen er ”mindfull pendling”, som jo er det modsatte af at sidde på Køge Bugt-motorvejen. Vi 
får talt med folk, vi ikke kender, får en middagslur eller får læst en bog. Det er værd at 
kommunikere. 
 
Hanne (Sejerø):  
Har ikke lavet tilflytterportrætter. Planlægger at lave video, ligesom Aalborg-eksemplet, hvor man 
følger den samme familie en hel dag. Filmen skal vise familie-, arbejds- og skoleliv og være 
eksemplet på en ideal ø-familie. Samtidig planlægges portræt af ældre tilflyttere, der fortæller om 
det gode, aktive seniorliv på øen.  Videoer skal bruges på hjemmeside og Facebook.  
 



Gyritte/Lotte (Anholt): Vil gerne lave længere film (der viser ølivet) til brug på færgen.  Af den kan 
man klippe små klip ud til brug på fx Facebook. 
 
Flere deltagere gør opmærksom på, at man måske kunne overveje stordriftsfordele ved at benytte 
samme fotograf? Morten gør opmærksom på at kommunale puljer kan bruges til denne type 
videoer, og at det vil være lettere at løfte opgaven lokalt.  
 
Flere gør opmærksom på, at man godt kan overveje redaktionelt samarbejde med fx 
landsdækkende eller nationalt tv om at følge øliv gennem længere tid.  
 
Opsamling 3 (Facebook/hjemmeside) 
Connie (Aarø): 
Hjemmeside er mest målrettet turister. Den trænger til nye billeder og tekster. Der er oplysninger, 
men ikke om internethastighed, pendlermulighed mm. Dertil kommer tilflytterportrætter. 
Målgruppen skal være aktive 40+ årige. 
 
Jonna (Omø):  
Har behøv for at målrette hjemmeside og blive mere aktiv på Facebook for at nå en yngre 
målgruppe.  
 
Gyritte (Anholt): 
Satser på to målgrupper:  børnefamilier og nørderne (kunstnere, fiskenørder, 
nichehåndværknørder mfl). Vil kun lave skitse til dem, der kommunikerer om øen, som andre kan 
omsætte. Det er vigtigt, at webfolket føler ejerskab og ikke føler, at det bliver trukket ned over 
dem. Er opmærksom på at linke flere steder hen og undgå døde links. Vil benytte mange fotos, 
videoer og kort til at gøre det visuelt og overskueligt. Vil bruge små klip fra det levede liv samt en 
”Hvad laver vi udenfor sæsonen”-kategori med vinterbadere, mølfangere i ørkenen, 
fællesspisning, traditioner mm.  
 
 
 


