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Program for workshop 3 ”Nye Naboer – mere Ø-liv” 

 
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S  

Fredag den 4. oktober   

14.00 – 14.30 Ankomst og indkvartering (+ kaffe, kage, frugt) 

 

14.30 – 14.35 Velkomst  
Dorthe Winther, fmd. Sammenslutningen af Danske Småøer 

14.35 – 14.40 Præsentation af program for workshop 3  
Anja Bech Knudsen, Bosætningskonsulent ”Nye Naboer – mere øliv” 

  

14.40 – 15.20 Om at realisere drømmen om egen virksomhed og ø-livet   
- en tilflytterfortælling om overvejelser, drømme, udfordringer og 

erfaringer…  

Oplæg v/Camilla og David Linnebjerg, forpagtere af ”Omø Perlen” 

  

15.20 – 15.30 Pause (der fyldes op med kaffe, kage, frugt etc.) 

 

15.30 – 15.45 Introduktion til kortlægning og strategisk brug af netværk og 

relationer  
Oplæg v/Mette Børgesen, DGI 

 

15.45 – 16.45 Miniworkshop I – kortlægning af øernes netværk med betydning 

for bosætning (blanding af oplæg + praktiske øvelser)   
v/Mette Børgesen, DGI 

 

16.45 – 17.00 Pause 

 

 



 

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og 
LAG Småøerne 

 

 

17.00 – 17.45 Miniworkshop II – Strategisk brug og aktivering af netværk  
(blanding af oplæg + praktiske øvelser) 

v/Mette Børgesen, DGI 

17.45 – 17.55 Afrunding 

 

18.00 – 19.00 Middag 
  

19.00 – 19.45 Ø-runde, hvad er der sket i bosætningsarbejdet siden sidst? 
Hver ø fortæller om: (max. 5 min. pr. ø) 

Hvad har I sat i gang?  

Hvilke erfaringer har I gjort og hvad er næste skridt? 

Hvad mangler I for at komme videre?  

19.45 – 20.15 Bosætningsgruppernes rolle i indsatsen for lokale jobs? 

Fælles dialog om hvilke(n) roller/funktioner bosætningsgrupperne kan spille i 

forhold til at skabe eller fastholde lokale jobs. Bl.a. med inspiration fra 

eftermiddagens oplæg af David og Camilla, Omø Perlen  

    

20.15 – Netværk og hygge 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og 
LAG Småøerne 

 

 

Lørdag den 5. oktober   

9.00 – 9.20  Opsamling og refleksion over dag 1  
 Hvad vækkede jeres nysgerrighed/hvad var særlig interessant?   

  Hvordan kan I bruge det i forhold til jeres egen ø?   

09.20 – 09.50 Samarbejde og fremdrift i projektgrupper drevet af frivillighed 
(Blanding af oplæg, dialog og øvelser) 

 v/Ikki Lyng Knudsen, konsulent og frivillig i Landsbyklynger på Djursland   

09.50 – 10.30 Samarbejde og fremdrift i projektgrupper - fra teori til praksis 
(Blanding af oplæg, dialog og øvelser) 
v/Ikki Lyng Knudsen, konsulent og frivillig i Landsbyklynger på Djursland    

10.30 -10.45 Pause 

10.45 – 12.00 Videoproduktion – intro, tips, tricks m.m. 
v/Simon Østergaard, Publico   

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 14.30 Videoproduktion – hands on  
(optagelse og redigering af videoer via smartphones) 

v/Simon Østergaard, Publico  

 

(Kaffe og kage undervejs) 

  

14.30 – 14.45  Næste skridt + Opsamling og afrunding 
 Anja Bech Knudsen, Sammenslutningen af Danske Småøer 

 Søren Noes, fmd. LAG Småøerne 

  


