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hvorfor?
&

10 tendenser



5 x Hvorfor?



Den folkelige selvhelbredelse

>> Da høsten var i hus i 1885 <<

Ebbe Kløvedal Reich, 1993 i Morgendagens mand





Om den folkelige selvhelbredelse

“Det er der, hvor der findes et overskueligt, ligeværdigt
fællesskab, som lever et jævnt og muntert virksomt liv. 

Det lyder jo ikke af meget – men det er det. 

Derfor er det provinsielle (lokale) i grunden det mest 
universelle, der findes”

Ebbe Kløvedal Reich, 1993 i Morgendagens mand





Tillid





1800 1900 1970 2000

Samfundets 
udvikling 

1800 - 2019



1800 1900 1970 2000



1800 1900 1970 2000



1800 1900 1970 2000



1800 1900 1970 2000



1800 1900 1970 2000



1800 1900 1970 2000



Det Lokale Danmark

kan blive et eksperimentarium 
for ……..



En ny Samfundsmodel



Tendenser i 
nutiden?



#1 Tendens: ORGANISERING af lokalsamfund

FRA borgerforening med medlemskab
TIL paraplyorganisering med repræsentation

Lokalråd

Udviklingsråd

Landsbylaug

Fællesråd

Landsbyforening 

osv.



Samtale









#2 Tendens: LANDSBYLEDELSE

Fra Lokale (sogne) styregrupper (råd)
TIL Facilitering af udviklende samtaler



Facilitering



Kaffegrupperne i Skovløkken

https://www.youtube.com/watch?v=DoXhIOXAhaI&feature=youtu.be









#3 Tendens: Genfunden EGNs IDENTITET

FRA landsby/landsbyklynge/centerby/storby 
TIL egns identitet









#4 Tendens: SAMSKABELSE

FRA silotænkning
TIL samarbejde på tværs af sektorer

Professionel <> ikke-professional

forvaltning <> civilsamfund <> erhverv









#5 Tendens: PROJEKT FINANSIERING

FRA kommunalt støtte
TIL crowdfunding, fondsstøtte, 

fællesskabsøkonomier, lokal mæcen



#6 Tendens: BÆREDYGTIGHED

FRA vi passer os selv i landsbyen
TIL vi er bæredygtige sammen



#7 Tendens: NÆRDEMOKRATI

FRA nationale partilister
TIL lokale borgerlister



#8 Tendens: LIVSSTIL

FRA det lokale (overskuelige) er ”YT”
TIL det lokale (overskuelige) er ”IN”



ex. Tiny houses









#9 Tendens: (Bo)fællesskab

FRA jeg vil have fod under eget bord
TIL jeg vil dele og være SAMMEN med



1967 – 1968 – 1969 – 1970……….



Den bedste måde at forudse fremtiden 
på,

er ved at skabe den selv
Arne Sørensen, 1968



32 forskere, politikere, konsulenter og ildsjæle.



Danmarks DNA
Lokalsamfundene

Lise Lyck, cbs



Danmarks rygrad

Foreningerne

Johs Nørgaard Frandsen, sdu















Hvordan bor man rundt om i verden?
Alene, parvis, med børnene eller i større fællesskaber

http://www.un.org/en/development/desa/population/publicat
ions/pdf/ageing/WPA2017_Highlights.pdf



#10 Tendens: AKTIVT MEDBORGERSKAB

FRA add hoc frivillighed
TIL hverdagsaktivisme

Folk venter ikke længere på at kommune, stat 
og andre skal tage initiativ. 
De vil forandre verden, lige der hvor de er. 
Orker ikke mere snak. 
De går bare i gang.

Paul Natorp, Sager der samler





Ny (nær)demokratisk 
folkelighed



Den folkelige selvhelbredelse

>> Da høsten var i hus i 1885 <<

Ebbe Kløvedal Reich, 1980 i Morgendagens mand





Ordet skaber, hvad det nævner 
Grundtvig

Tak for ordet


