Fællesudvalget for Jernved og Jernvedlund inviterer til

Landsbyuniversitet
i Jernved Kulturhus

Torsdag d. 23. maj 19-20.30
Københavns Universitet og Syddansk Universitet møder hinanden i Jernved Kulturhus, når to danske
landdistriktsforskere fortæller om udvikling, kvaliteter og aktuelle tendenser i landsbyer som vores
- set med forskernes øjne.
Der vil være fokus på succeser fra hele landet og vi får garanteret masser af inspiration og gode
værktøjer at arbejde videre med.

Alle er velkomne – aftenen er gratis.
Af hensyn til kagebagning og borddækning er der tilmelding senest mandag d. 20.maj
til Louise Langschwager, Louiselj@bbsyd.dk, 61666740
Vi håber på mange gæster fra kommunens øvrige landsbyer!

Oplæg 1:

Hvordan bliver vi flere og hvad skal vi leve af?
Hanne Wittorf Tanvig, Institut for Geovidenskab og naturforvaltning ved Københavns Universitet

Landsbyerne har gode muligheder for at tiltrække nye beboere og nye små-erhverv. Mange mennesker ønsker nemlig
at erstatte et storbyliv med en anden livsstil tættere på natur, herlighed, jord og overskuelighed, og mange tager gerne
jobbet med eller starter et nyt der, hvor de gerne vil bo. Her kan landsbyerne selv gøre en masse for at tiltrække de nye
beboere. Hanne vil uddybe og komme med eksempler på det.

Oplæg 2:

Hvad er det gode liv og hvordan skaber vi det?

Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet i Esbjerg vil fortælle om et aktuelt
forskningsprojekt, hvor tre landsbyer har tilgået deres landsbyudvikling med et sundhedsfokus. Hun vil give eksempler
på projekter, der handler om sundhed og fællesskab, og hvordan dette kan skabe udvikling i et landsbysamfund. Vi skal
desuden høre om, hvilke fordele der er ved at tilgå arbejdet i de eksisterende fællesskaber og foreninger ved hjælp af en
landsbyplan.

Hvert oplæg varer ca. 30 min. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og drøfte aktuelle emner
med forskerne og ved kaffebordene med de øvrige tilskuere i salen.

Vel mødt til en berigende aften!
Fællesudvalget for Jernved og Jernvedlund

