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Befolkningsudviklingen
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Vend perspektivet !

• Landdistrikterne skal ikke være et mini 
Danmark
– Der kommer ikke universitet, IT-center, og liberale 

erhvervs som i Kbh. og Århus

• Derfor skal perspektivet være, hvad der er 
muligt at lave, som er anderledes/unikt !!
– Der er natur, luft, plads, rum – alt det, der mangler i et 

bycentrum
– Det er ikke forkert at være bosætningskommune
– Det er ikke forkert at leve af turisme



De nye mangelvarer:
Den nye luksus

(Hans Magnus Enzenberger)

� Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed
� Opmærksomhed

� En luksus at være fri for massemedier – at kunne være fuldt ud 
sammen med et andet menneske

� Rum og plads
� Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, 
� Fred og ro – fravær af larm og støj

� Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift
� Sikkerhed

� Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 
risikobetonede



Tilknytning til lokalområdet
Pct.
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Boligdrøm – familie med 
børn

• Der er stor konkurrence om dem de næste 10 år
• Eget hus med have
• I den grønne opland evt. landbrugsparcel
• Ved vand og skov
• 160 kvm minimum – og drømmen vokser
• 250 - 300 kvm huse normale om 10 år
• Skolen, børnehaven, trafik, ry og rygte vigtigt for 

bosætningen  -- og muligheden for at tiltrække nye 
beboere, når skole eller sikker god skolebus forsvinder, 
så kommer der ikke flere beboere til landsbyen



Boligforhold for seniorer

• Bor godt – ca. 75 % i ejerbolig i dag
• Vil også bo godt i alderdommen
• Drømmen er ca. 120 kvm. ved jorden uden have!
• Vil gerne skifte bolig, men ikke flytte
• Ret få vil ind til byen og deltage i kulturliv og 

byens andre tilbud
• Enkelte drømmer om bofællesskab – man skal 

skabe rammen for initiativet
• Nogle senior –landsted/sommerhus på landet
• Bær mig ud med gæld – nyt dansk fænomen!



Deltidsbeboelse 

• Helårshuse, lejligheder eller landejendomme, 
der er ejet af en person, der har sin primære 
bolig et andet sted 

• De har gjort på Mors og på Langeland ved at 
ophæve boligpligten.

• Erfaringer – give godt tilskud til det sociale liv 
samt arbejde til de lokale håndværkere

• Ofte folk med en eller anden form for 
tilknytning/baggrund i området



Den fysiske infrastruktur

• Infrastrukturen for især for børnefamilier, hvor 
en skal pendle til og fra arbejde 

• Når familier flytter ud på landet, får den ene 
oftest kvinden arbejde i lokalområdet

• Lokalrådet skal i samarbejde med kommune og 
regionen kæmpe for både et godt vejnet, og 
gode kollektive trafikmuligheder



Den kommunale service

• Tilgængelige og gode dagsinstitutioner og fleksible 
åbningstider  = til og fra arbejde + arbejde.

• Skoleinfrastrukturen – moderne forældre vil ikke bo 
steder uden en skole og sikker skolevej/fritidsvej

• Fritidstilbud i tilknytning skole/idræt, helst i nærområdet 
…og på skolerne

• Mor og far skal kunne tage på arbejde med god 
samvittighed

• En velfingerende ældreservice og gerne boliger i 
lokalområdet.



Detailhandel 

• Vigtigt at kunne købe dagligvare tæt på
hjemmet, fremtidens bosættere

• Gerne også andre butikker, som gør det muligt 
at leve et godt fritids, pensions og familieliv 
uden at skulle køre 50 kilometer

• Dagligbrugsen i Løgumgårde..
• Butikker og muligheder er ret gode i 

Løgumkloster 
• Fin afstand på ca. 10 minutter



Erhvervsudvikling i 
landdistrikterne

� Glem at tiltrække mange nye virksomheder – hjælp i 
stedet de eksisterende med at vokse
� En højtuddannet i en mellemstor virksomhed kan gøre en stor 

forskel

� Iværksætteri – skal hjælpes på vej, når man ikke har så
mange højtuddannede

� Infrastrukturen er vital for virksomhederne 
� Adoptionsordninger for unge uddannelsessøgende – gå

sammen flere virksomheder
� Landbruget – hobbybrug og gårdbutikker, specialvarer

� De store landbrug fortsætter effektiviseringen – forædlingen foregår 
centraliseret og efterhånden i udlandet



Identitet, kultur, 
organisationsliv og 

sammenhold

• På landet både DK, USA og Canada er en tendens til to 
typer af landsbyer i landdistrikterne ( Joel Kotkin)

• Landsbyer med historisk tradition for aktiv 
borgerdeltagelse i borgerforeninger, idræt, kirke og 
lokalråd – har det også i dag. 

• Disse landsbyer og landdistrikter tiltrækker nye borgere 
og nye aktiviteter

• De mindre byer med manglende tradition for folkelig 
deltagelse sygner hen med hensyn til bosætning, 
aktiviteter og folkelig deltagelse i nærdemokratiet



De seks generationer:  

værdier, teknologi og

Kommunikation
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers 
født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle forskelle

• Første brug det hele generation  - eat all of it, and leave 
nothing behind you. 



Babyboomer som
Borgere

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 
ansigt til ansigt med personen. 

• Internettet bruges men kun det til, man kan stole på
rejser, bank o.s.v.

• Ellers helst et brev og en forklaring og meget gerne et 
kompetent menneske, som kan hjælpe med at forklare, 
hvordan man giver sin mening til kende og bruger de 
digitale medier .



• Født 1954 – 64 – Generation Jensen
• Nyopdaget og levet ubemærket indtil for nylig
• Teknologi: båndoptageren – spolebåndoptager
• Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er vigtigt
• Optaget af penge og status oplevet oliekrisen, de kolde 

1980, og arbejdsløsheden primo 1990érne. 
• Interrailgeneration – fra sted til sted
• Perfektion  via iscenesættelse af familie og job – New 

Start flere gange i løbet af livet.



Generation X
født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen
• Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
• Ekstroverte – vis det hele
• Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Hardcore punk, rock, disco
• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
• Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
• Værdier : Harmoni, helhed & hensyn



Jones og Xérne som
borgere

• Bevidste  borgere som ønsker noget for pengene, også
når de flytter ud

• Huset, grunden og stedet skal gerne være noget særligt, 
som man kan vise frem for vennerne og omverden .

• Kommunikationsmetoder – nogle digitale og klarer alt 
over nettet, og andre mere som Babyboomers – kun 
hvis det er nemt og praktisk er indgangen til kommune, 
informationer om lokalområdet via internettet

• Børnefamilier – Tid og forbrug –hjælp vi kan ikke nå det!
• Shoppingcentre og internettet



De unge Y og Z
The first on - line generation

Google it !  (nr. 1)
• Nyheder, informationer,  shopping, chatting, computer 

games, download music og skabe egen musik og video 
dele det med andre digital natives

• Informationssted nr. 1, helst via nettet, ikke telefon eller 
brev. Det bedste til de billigste mulige penge.

• Mobilen er den vigtigste genstand – platformen en sms 
er en gave, kontakt til omverdenen og venner

• Multitasking – de gør det hele på samme tid
• Det fedeste er at skabe egen musik, video, tøjstil mv.   
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself

• www.facebook.com – Twitters og andre netværk



De vigtigste 
kommunikationstendenser 

for de unge
• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
• Rumour based marketing

– Information overload – Reagere ikke på medier
– Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i 

livet
– Fra sms til sms, mail til mail & mund til mund

• Guerilla shopping
– Been there, done that og fået noget særligt.
– De andre kan ikke nå at få det

• Out of brands – stil  og noget særligt er det vigtigste
• Har lokalområdet og lokalrådet sin egen stil ?…



Konsekvenser for 
Lokalråd og kommunikation

� Mange generationer, som ønsker meget 
forskellig måde at få og modtage 
informationer på

� Internettet – den første ind i verden for 
nutidens og fremtidens borgere under 40 
år

� Det frivillige og rekruttering – de fleste 
frivillige er blevet det, fordi de er blevet 
opfordret til det frivillige af andre.
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1. fase
Visioner

• Jeres visioner for Nr. Løgum og Ellum
Drøftes i  grupper max. 4 personer ( 20 minutter)

• Prioritering af de 5 vigtigste visioner i nær 
fremtid ( 10 minutter)

• Opsamling af Visionerne i plenum ca. 15-20 
minutter.



Visioner for Nr. Løgum og 
Ellum



Fortsat.



2. fase
Indsatsområder i nær 
fremtid i fællesskab 



Indsatsområder



Indsatsområder
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