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Kalender
Fyraftensmøde om uddannelse af drivkræfter i
lokalsamfund. Torsdag den 1.september kl. 17-18 i Gudhjem
Mølle, Møllebakken 4c, Gudhjem. Kursusstart 27. september.
Fondsmesse. Tirsdag den 20. september kl. 10-18
Lokale dialogmøder afholdes i løbet af september og
oktober 2011. Datoer udmeldes snarest.
Folkemødet – Velbesøgte debatarrangementer i ”landdistrikternes
mødested”
Sammen med Landdistrikternes Fællesråd, LAG-Bornholm og
Mulighedernes Land havde BBS et telt på Folkemødet under titlen
”Landdistrikternes Mødested”. I fællesskab havde vi arrangeret 2-3
arrangementer hver dag, fra ”En politiker i den varme stol”, til cafédebatter om landdistrikternes fremtid, turismens rolle og landbrug og
erhverv i fremtidens landdistrikter.

BBS på
Folkemødet
15-18. juni

Arrangementerne var velbesøgte og bidrog – når vi selv skal sige det –
fint til at opfylde Folkemødets formål med nære, engagerede og
uformelle debatter – med et glimt i øjet.
Onsdag eftermiddag havde vi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel
Haarder, SF’s vækstordfører Steen Gade, Formanden for Danske
Regioner Bent Hansen og borgmester Winni Grosbøll i panelet til en
debat om hvordan vi skaber udvikling på nogle områder, samtidig med
at vi må leve med afvikling på andre. Der var stor spørgelyst og en fin
stemning.

Hvardan skaber vi
udvikling i
landdstrikterne?

Telt-fællesskabet var en succes – og vi regner med at gentage og
udbygge succesen ved næste års folkemøde – i Allinge!
Tilbud: Nye værktøjer til udvikling af lokalsamfund.
BBS har været så heldig at få støtte fra Indenrigs- og
Sundhedsministeriets Landdistriktspulje og Fødevareerhvervs
Landdistriktsprogram til at gennemføre uddannelsesforløb for lokale
drivkræfter i to lokalsamfund på Bornholm. Skal det ene være hos dig?

Kursus for
drivkræfter i lokal
udvikling.

Formålet med projektet er
 at gennemføre et uddannelsesforløb for ressource-personer i to
lokalsamfund på Bornholm, med fokus på at inddrage lokale
ressourcer i udviklingen og forbedringen af de to lokalsamfund.
 at opbygge erfaringer med en anerkendende metode i
forbindelse med ressourcebaseret lokalområdeudvikling på
Bornholm.
Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

Der lægges stor vægt på at lokalsamfundet formår at mobilisere en
bred del af befolkningen - både yngre voksne og ældre voksne, ’gamle i
gårde’ og nye tilflyttere.
Kurset kommer til at bestå af 5 kursus-aftener af ca. 3 times varighed. I
løbet af dette forløb ledes du gennem ressource-kortlægning af deres
lokalsamfund, brainstorm/visionære processer, prioritering af drømme
og visioner ud fra de forhåndenværende ressourcer og endelig en
udarbejdelse af handlingsplaner. Som et sidste punkt vil de to
deltagende lokalsamfund hver kunne fordele 25.000 kr. til
gennemførelse af de bedste lokale projekter.

Fem kursusaftener –
og en lokal micro-pulje
på 25.000 kr.

Vedhæftet er en præsentation af kurset. Du kan høre mere ved at
kontakte landdistriktscoach Rikke Brandt Broegaard via mail rbb@lagbornholm.dk eller på telefon 20 37 63 70. BBS afholder et
fyraftensmøde om kursus-tilbuddet torsdag den 1. september 2011 kl.
17-18 i Gudhjem Mølle.

Mere information:
Fyraftensmøde 1/9
2011 kl. 17-18

Dialog og tidlig inddragelse
Demokratigruppen, som er en af udmøntningerne af strategien for
borgerinddragelse, mødtes første gang mandag den 27. juni. Den
besluttede at udsætte de lokale dialogmøder, så de afholder i løbet af
september og oktober, ligesom det ø-dækkende dialogmøde udsættes
til november. Så snart der ligger et nyt forslag til datoer, vil de blive
meldt ud til BBS og øens borgerforeninger/byting.

Lokale dialogmøder
afholdes i september
og oktober.

Forslaget til det gennemgående tema på møderne er forventninger til
og prioriteringer af de offentlige ydelser fremover, således at vi får
det maksimale ud af de stadig mere begrænsede midler. Der vil være
mulighed for at bidrage med emner til dagsordenen.
Fondsmesse: Kom og bliv klogere på mulighederne for støttet
Et tæt pakket program tilbyder en unik mulighed for at høre nærmere
om en masse fonde og puljer, og hvordan de kan hjælpe dig med at
gennemføre et projekt eller en ide.

Fondsmesse i Rønne,
den 20. september
kl. 10-18

Der er et nyt tema på programmet hver time, men fondenes messestande er åbne hele dagen. Der bliver mulighed for at få sparring på
projekt-ideer og at høre eksempler på projekter eller virksomheder, der
har fået støtte. Formiddagen vil indeholde arrangementer for
uddannelsesinstitutioner, landbrug og fødevarer samt iværksættere,
mens eftermiddagen vil byde på præsentationer der er særligt relevante
for lokalområdeudvikling, natur og miljø, samt kunst, kultur og sport.

Hoffmanns
Kursuscenter,
Nrd. Kystvej 32.

Fondsmessen er arrangeret af LAG-Bornholm og Europe Direct. Den er
en videreudvikling af de fundraising-arrangementer ”Ideer møder
penge”, som LAG-Bornholm arrangerede sidste år.

Deltagelse er gratis og
tilmelding er ikke
nødvendig

