


Invitation 
Sønderbymødet 

Den 30. oktober 2021 

 

 

  

Skriv navn(e): 

Jeg/vi deltager i hele Sønderbymødet fra kl. 14:00 – 20:00 ☐
  
Jeg/vi deltager i en del af Sønderbymødet: 

- i velkomst samt oplæg 14:00 - 15:30 

- i velkomst, oplæg og gruppearbejde 14:00-18:00  

- i fællesspisning og opsamling på gruppearbejde  18:00 - 20:00 

  
Antal personer:         

 

Sønderbymødet er planlagt og gennemføres i fællesskab af Helle fra Sønderby Bylaug, Lene 
fra Harebakkegårdens grundejerforening, Pia fra Sønderby Kultur- og Bryghus, Signe og 

Elisabeth fra LandSkaberne og Poul Erik fra Petanqueklubben (som tog billedet😉😉) 

 

Hvad er det, der gør Sønderby til noget særligt i dag? 

Og hvad skal der mere af i fremtiden? 

Hvad kan der gøres nu, for at bevare og udvikle Sønderby, så det også er det 
smukkeste og bedste sted at bo om 10 år? 

Dette er flere i Sønderby blevet interviewet om. Vi indbyder derfor alle Sønderbys 
beboere til at deltage på denne dag, hvor vi skal høre om hovedpointerne fra 

interviewene og arbejde praktisk med tre udvalgte temaer. 

Deltagelse inkl. kaffe, kage og middag er gratis  
 

(sponsoreret af Erhvervsministeriets Landdistriktspulje) 

 

 

☐ 
☐

☐ 

Tilmeldingsfristen er:  
mandag den 11. oktober 

 

Tilmeldingen afleveres til: 
Lene Brun Smith, 
Harebakkevej 10, Sønderby 

- eller sendes pr. mail til: 
smithlenebrun@gmail.com 

mailto:smithlenebrun@gmail.com


Side 2 
  

Program 

Kl. 14:00 – 15:30 (max 80 deltagere) 

  Velkomst på kroen  
Vi starter med kaffe, kage og en sang. Når kaffen er drukket og sangen er sunget 
gennemgår vi programmet for dagen. 

 Hovedpointer fra den antropologiske undersøgelse  
v/ Signe Stevnhoved, antropolog hos LandSkaberne 
Gennemgang af de tre udvalgte temaer og kort opsummering af hovedpointer fra 
den antropologiske undersøgelse. 

 Community psykologiens potentialer og værktøjer 
 v/ Tobias Witten, leder af behandlingsstedet Harebakken 
Tobias har en særlig indsigt i begrebet ”Community Psykologi” – og vil holde et 
oplæg om hvordan, det kan blive en fremtidig grobund for lokalsamfundet og for 
børnene på Harebakken. 
 

Kl. 15:45 -18:00 (max 40 deltagere) 

 Gruppearbejde om tre temaer  

 Børn og unge i Sønderby  
Flere i Sønderby har et ønske om at skabe et bedre børneliv i Sønderby. 

Under dette tema arbejder vi bl.a. med disse spørgsmål: 

• Hvordan kan der skabes aktiviteter for børn og unge i Sønderby? 

• Hvordan finder vi ud af hvilke ønsker børn og unge i Sønderby har?  

• Hvad kan vi gøre for at tiltrække flere børnefamilier til Sønderby? 

 



Side 3 
  

 
 

 Forskønnelse i Sønderby 
Mange i Sønderby har nævnt at det bedste ved at bo i Sønderby er naturen, og at 
det er et smukt sted at bo. Særligt gadekæret, havnen og skoven er blevet 
fremhævet som smukke steder.  

Under dette tema arbejder vi bl.a. med: 

• Hvordan sikres vedligehold af offentlige områder, som f.eks. gadekæret og 
legeplads? 

• Hvilke muligheder er der for at skaffe midler til renovering og vedligehold af 
fælles områder. 

• Adgang til naturområder 

 

 Koordinering og fælles talerør  
Mange i Sønderby vægter fællesskab højt i deres hverdag: Sønderby er en aktiv by 
med mange sociale og kulturelle aktiviteter. 

Under dette tema arbejder vi bl.a. med:  

• Hvordan kan de mange forskellige aktiviteter koordineres? 

• Kan tilflyttere få en samlet velkomst?  

• Kan der skabes ”et fælles talerør” i forhold til f.eks. dialog med 
Frederikssund kommune?  

 

Kl. 18:00 – 20:00  

Fællesspisning på kroen inkl. opsamling på gruppearbejdet.   
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Bedste hilsener ���� 

Helle fra Sønderby Bylaug, Lene fra Harebakkegårdens 
grundejerforening, Pia fra Sønderby Kultur- og Bryghus, 
Poul Erik fra Petanqueklubben og Signe & Elisabeth fra 
LandSkaberne. 
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