
PROGRAM
LANDSBYMØDET 180o

- 12 Landsby Taler som 
kan ændre verden.

Den 29. april 2017 fra kl. 12.00 - 24.00
i landsbyen Idom-Råsted i Festjylland.

STØTTET AF:



VELKOMMEN
En god landsby idé er en idé som involverer eller gavner så mange som muligt af lands-
byens beboere og hvor der er brug for netop det, som hver enkelt er god til.
Den skæve idé får os til at nytænke og synliggøre vores landsby og de evner vi hver 
især besidder.
Landsbymødet 180 grader er den anden af Landsbylaboratoriets årlige fixpunkter.
Hvor vi første gang med  Idom Biennalen  afprøvede en masse initiativer i praksis, øn-
sker vi med Landsbymødet at give, modtage og i fællesskab videreudvikle nogle af de 
allerbedste erfaringer, vi og andre landsbyer har gjort med landsbyudvikling.
Ved at invitere dem ind i hjertet af vores laboratorie vil vi gøre det synligt for dem og os 
selv, hvad det var der fik idéerne til at fungere.
Titlen 180 grader henviser til at sætte tingene på hovedet og anskue det på en ny måde.
At se det genkendelige som noget uvant, at vende sig om og høste af de erfaringer, vi 
og  generationer før os har gjort, at vende blikket ud af og se hele horisonten rundt efter 
nye idéer og eksempler.

Idom-Råsted og Landsbylaboratoriet har skabt mottoet: 
”Vi går den lige vej med skæve idéer” 
Med Landsbymødet 180 grader nytænker vi folkemødet på Bornholm og kultur mødet 
på Mors og sætter fokus på det meget lavpraktiske i landsbyudvikling: 
”Jamen hvordan gør man?” 
”Sådan gør man og det er ikke så svært, hvis man arbejder sammen.”
Landsbymødet 180 grader er også en lancering af  ”Landsbymodel Holstebro”,  som 
netop tager udgangspunkt i det skæve møde, i mødet mellem de institutioner som nor-
malt ikke mødes og hvor kulturen bruges som værktøj til at kickstarte lokale projekter i 
landsbyens skole, kulturhus, sportshal, kirke, jagtklub, herrekor, pensionistforening, mæl-
keproducent osv.
Det vil også være meget synligt under hele mødet ved at hallen, skolen, søen, kirken, 
stalden bliver til de teatralske rum, som danner rammen om Landsby Talerne.
Vi vil med mødet også globalisere idéerne, der er blevet til i de landsbyer, hvor vores 
Landsby Talere bor og arbejder. 
Vi vil gøre idéerne let forståelige og tilgængelige for deltagerne således at det er en 
værktøjskasse man kan tage direkte med hjem og bruge i sin hverdag.
Vi vil gøre idéerne verdensomspændende ved at gøre det muligt at kunne downloade 
Landsby Talerne direkte fra nettet.
Ideen med Landsbymødet 180 grader er udviklet af Landsbylaboratoriet og vil blive af-
holdt hvert andet år i de næste 10 år foreløbig indtil 2027

Information: www.landsbylaboratoriet.dk



PROGRAMMET
12.00 - 12.10     Check in 
12.10  - 12.40    Frokost  
12.40 - 13.00    Åbning ved Borgmester H.C. Østerby

13.00 - 14.00  TEMA 1  SAMMEN med Musikalsk intro
   13.00 - 13.30  Landsby Labratoriet ved Kai Bredholt og Susanne  
      Bang Nielsen
   13.30 - 14.00  Energi Akademi Samsø ved Peter Christensen

14.00 - 14.30    Walk and Talk

14.30 - 14.15.30  TEMA 2  TROEN med Musikalsk intro
   14.30 - 15.00  Kirken på sit sted ved Birgitte Rosager Møldrup
   15.00 - 15.30  Forfattergudtjenester ved Mette Østergård Hen- 
      riksen

15.30 - 16.00    Walk and Talk

16.00 - 17.00  TEMA 3  BARNET med Musikalsk intro
   16.00 - 16.30  Barnet i landsbyen ved Danny Møller
   16.30 - 17.00  Landsbytossen redder barnet ved Louise Kjærs- 
      gaard Berthelsen

17.00 - 17.30     Walk and Talk

17.30 - 18.30  TEMA 4  TROEN med Musikalsk intro
   17.30 - 18..00  Skoveplejehjemmet ved Mette Ørskov
   18.00 - 18.30  Landsbyhøjskolen ved Anders Bune

18.30 - 19.00    Walk and Talk

19.00 - 20.30    Middag

20.30 - 21.30 TEMA 5  JORDEN med Musikalsk intro
   20.30 - 21.00  Overraskelse og annonceres senere
   21.00  - 21.30  Hertha levefælleskab ved Søren Hansen



PROGRAMMET
21.30 - 22.00    Walk and Talk

22.00 - 23.00 TEMA 6  OMVERDENEN med Musikalsk intro
   22.00 - 22.30 Betal med Djurs ved Doris Fischer og Jens Thordal
   22.30  - 23.00 Van Gogh, me and the wrong side of the tele- 
      scope ved Henk Keizer (EN)

23.00 - 23.15    Outro  

23.15 - 00.00    Sammensværgelse

00.00      Tak for i aften
   



TALERNE
Borgmester H.C. Østerby   Medlem af Holstebro Byråd for Socialdemokra 
      terne siden 2002. Formand for Kultur- og Fritids- 
      udvalget i én byrådsperiode. Borgmester siden  
      den 1. januar 2010.

Kai Bredholt     Kai Bredholt er bosat i Idom. Han har siden 1990  
      arbejdet som musiker og skuespiller på Odin Tea- 
      tret i Holstebro. 
      Har i de sidste 25 år organiseret og instrueret  
      kulturelle byttehandler og cirkus forestillinger over  
      hele verden, som inddrager lokale husdyr, trakto- 
      rer, landmænd,  balletdansere, musikere og skue 
      spillere.

Susanne Bang Nielsen   Med en livslang tilknytning til Idom-Råsted og  
      som deltager i foreningslivet gennem flere år, er  
      Susanne Bang Nielsen en af områdets mange  
      aktive, både i det praktiske og som bestyrelses- 
      medlem. Hun har derfor flere gange holdt   
      oplæg for kommuner og foreninger om baggrun- 
      den for PLEXUS Idom-Råsted, og dets betydning  
      for lokalområdet.
    
Peter Christensen    Peter er Oprindeligt uddannet arkitekt, men har  
      de seneste 25 år været involveret i forskellige ud 
      viklingsprojekter i såvel udviklingslande som i  
      Danmark.
      Senest på Samsø Energiakademi, hvor han er  
      ansat til at udvikle programmer for stedets mange  
      besøgende samt til at stå for en del at de interna- 
      tionale samarbejder og projekter akademiet er  
      involveret i.    



TALERNE
Birgitte Rosager Møldrup   ”Kirken på sit sted” -en kirke er altid både univer- 
      sel og lokal. Det universelle er alt det som de krist- 
      ne kirker i verden er fælles om. Men at være en  
      lokal kirke må give sig udtryk i, at den er kirke  
      for de mennesker der lige på det her sted er døbt  
      til at tilhøre kirken. Den danske folkekirke må ikke  
      (fortsat) være en ”sekt” for de få, men et fælles 
      skab for de mange på sit sted.

Mette Østergård Henriksen  ”Hvad er en forfattergudstjeneste, og hvorfor skal  
      man afholde dem? Hvad kan en forfatterguds- 
      tjeneste, som andre gudstjenester ikke kan? Med  
      udgangspunkt i fire års erfaring med afholdelse af  
      forfattergudstjenester i Sankt Lukas Kirke i Aarhus  
      vil Mette (ØH) fortælle om hvordan man laver en  
      vellykket forfattergudstjeneste.” 

Louise Kjærsgaard Berthelsen  Udannet på Aalborg Universitet i 2008, med en  
      samfundsøkonomisk bachelor og en sociologisk  
      kandidat. Efter et borgermøde i februar 2012   
      forfattede hun projektet ’Landsbytosse -tosset  
      med landsbyen’ som skaffede byens borgerfor- 
      ening 360.000 der bl.a førte til ansættelse af en 
       ’Landsbytosse’ og en ’Landsbykonsulent’ i 2012- 
      2013.

Danny Møller    Mit navn er Danny Volder Møller, 43 år. Jeg bor i  
      Velling med min kone og vores fire piger. Jeg er  
      lærer på Finderup Efterskole, som er en specialef- 
      terskole for unge med særlige behov. Jeg sidder  
      nu i Velling Lokalråd.

       
       
       
       
       
  



TALERNE
Mette Ørskov    Jeg er selv vokset op i en landsby og   
      har altid deltaget i mange sammenhænge, - både  
      formelle og uformelle. Deltagelse er for mig meget  
      meningsfyldt og inspirerende. De sidste ca. 12 år  
      har jeg været ansat i aktivitets området i Struer  
      kommune. Det er et område der koordinerer akti- 
      viteter for alle pensionister i kommunen.

Anders Bune    Boet i landsbyen Fjaltring ved Vesterhavet siden  
      1969. Har været aktiv i foreningslivet alle årene  
      dels i Fjaltring og dels i Lemvig Kommune.
      Pens. lærer. Aktiv maler, skribent og debattør.
      Arbejdet med dilettant og revy i Fjaltring Vært i 
      Danhostel Fjaltring. Spiller violin i Hygum Bonde- 
      orkester og Fjaltring Byorke

Søren Hansen    Bor i Hertha Levefællesskab. Hvor der bor 150  
      mennesker heraf 26 udviklings hæmmede. Stedet  
      er nu 21 år gammelt.

Doris Fischer    Doris Elisabeth Fischer  er født i Lindau i Sydtysk- 
      land og bor i Danmark siden 1986. Hun har dan- 
      net par med Jens Thordal Christensen siden 1985  
      og sammen har de tre voksne børn.
      2005 flyttede de efter et ophold på 4 år i Grøn- 
      land til en lille landsby på Djursland som hedder  
      Balle.

       
      



TALERNE
Jens Thordal     Jens Thordal-Christensen er født i Videbæk i  
      Vestjylland i 1965 og arbejder som billedkunstner   
      og med traditionel kinesisk medicin. Tidligere  
      forstander på Væksthøjskolen. Medejer af Klinik- 
      Djurs. Bestyrelsesmedlem i JAK Danmark og Be- 
      tal-medDjurs. Medlem af  en gruppe der arbejder  
      med teori U. Stor optimist med hensyn til verdens 
      udviklingen.

Henk Keizer     Henk Keizer, curator ARF, Peergroup international  
      relations. A member of the teatre group PEER  
      GROUP.
      Independent program maker, consultant and  
      co-coordinator Rural  Routes. Henk moved to  
      Denmark in 2017.
.   

Sarah Tang Andersen   Mit navn er Sarah Tang Andersen, 40 år og jeg  
      bor uden for Velling med min mand og to piger.  
      Jeg arbejder som familiekonsulent ved Ringkø- 
      bing-Skjern kommune, primært som kontaktper- 
      son for udsatte unge.
      Jeg er født og opvokset i Velling og er sidenhen  
      vendt ”hjem” igen.  I min fritid har jeg de sidste 6  
      år siddet i bestyrelsen for friskolen og naturhuset,  
      de sidste 4 år som formand.

       
       
   



www.landsbylaboratoriet.dk


