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Reception, tirsdag den 20. juni kl 16-18 - du er inviteret
Efter 2 ½ års konceptudvikling, prototypeudvikling og gennemførelse af Borgerdage er kernegruppen bag Borgerdag
nået til den konklusion, at vores engagement i projektet skal afsluttes. Vi har haft en masse skønne stunder med
udviklingsarbejde og herlige Borgerdage i selskab med engagerede medborgere. Vi har selv fået en masse erfaringer og
oplevet, hvordan deltagerne i Borgerdage har inspireret hinanden og os. Vi tror fortsat på idéen bag Borgerdag - at
skabe rum for møder mellem omstillingsbevidste og handlekraftige borgere, der vil påtage sig et medansvar for sammen
at skabe en bæredygtig, retfærdig og harmonisk verden. Konceptet bag Borgerdag er open source, så måske tager
nogle tråden op og videreudvikler konceptet. Verden kalder på handlekraft.
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Historien bag Borgerdag
I sommeren 2014 inviterede Ditlev Nissen en kreds af omstillingsagenter til at deltage i et socialt iværksætterprojekt,
som han kaldte “Folkemøde den 15. i hver måned”. En kernegruppe på seks sociale iværksættere etablerede sig og gik i
gang med at konceptudvikle idéen over det næste års tid. Projektet kom undervejs til at hedde Borgerdag – 3. onsdag i
måneden.
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Borgerdage i Hillerød
og København

En central tanke i projektet har været fra civilsamfundets side – som aktive medborgere - at støtte
beslutningstagere i aktivt at sætte en bæredygtig dagsorden. At være en inspirerende, ressourcemobiliserende,
fællesskabsstyrkende og livsstilsomlæggende JA-bevægelse. Borgerdag er tænkt som en omsorgsdag for en
bæredygtig verden, hvor mennesker, der ønsker at blive en større del af løsningen og en mindre del af
problemet, veksler forbrug til tid, som de bruger til nærværende samtaler og handling med henblik på personlig
og samfundsmæssig omstilling til bæredygtighed.
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Borgerdag om FNs 17
Verdensmål: Hvad
kommer de mig ved?
October 18, 2016

Verdenspremieren på Borgerdag var den 21. oktober 2015 i Kulturhuset Sundholm på Amager i København
med Bolette Nyrop og Ditlev Nissen som Borgerdagsværter og 11 deltagere. I perioden oktober 2015 og frem
til november 2016 har vi afholdt syv Borgerdage – 3. onsdag i måneden.

NYHEDSBREV

Vi havde et håb om, at Borgerdag ville udvikle sig ved, at deltagerne gik med i planlægning og afholdelse af
nye Borgerdage, så Borgerdage med tiden ville sprede sig i Danmark - og videre ud i verden.
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Følg Initiativet

En deltager i Borgerdag hos Chora Connection, den 16. september 2016, om FNs 17 verdensmål for
bæredygtighed. Hun har den ene hånd på sin gravide mave og den anden hånd på et forslag til en mere
bæredygtig verden. Et smukt sindbillede på intentionen med Borgerdag og deltagernes motivation for at
deltage. Vi håber, der siden er kommet en sund og rask ny verdensborger til. Foto: Bjørg Ørneborg
Resultaterne er værd at fejre
Det blev ikke helt sådan, projektet udviklede sig. Udvidelsen af projektet fandt ikke sted, og kernegruppen blev i løbet af
2016 halveret fra seks til tre deltagere. Os der var tilbage måtte erkende, at vi ikke lykkedes med at skabe den sociale
vækst og innovation, som skulle omsætte håbet til virkelighed. Derfor har vi valgt at afslutte Borgerdag.

I stedet for at begræde, at tingene gik anderledes, end vi drømte om, har vi nu besluttet os til at fejre de ting,
vi har opnået gennem Borgerdag. Resultaterne af Borgerdag er både synlige og usynlige. Nogle er vi bevidste
om, og andre bliver vi måske opmærksomme på hen ad vejen. Her og nu vil vi gerne fejre alle de små og
store skibe, vores deltagere og vi har været med til at sætte i søen med Borgerdag.
Nogle af de resultater, vi synes er værd at fejre, kommer her:
Vi har holdt syv Borgerdage, hvor mange deltagere har givet udtryk for, at de har følt sig beriget. ”Inspirerende –
skønt at møde så mange dedikerede mennesker”, stod der på et af evalueringsskemaerne efter Borgerdagen om
FNs 17 verdensmål, hos Chora Connection i København. Lignende feedback fik vi fra de andre Borgerdage.
Borgerdag i Køge den 18. maj lagde kimen til "En dag for den grønne sag", der blev holdt på Køge Torv den 26.
august.
I Hillerød blev der etableret en Borgerdags lokalgruppe, der stod for fire af de syv borgerdage. De fleste af
borgerdagene i Hillerød har kredset om bæredygtig byudvikling og bæredygtigt byggeri. Selv om vi har besluttet at
parkere Borgerdag fortsætter initativet i Hillerød. Følg med i lokalpressen.
Alternativet bakkede som det første politiske parti i september 2016 op om Borgerdag og informerede sine
medlemmer om Borgerdag i sit online medie Altivisten.
Som sociale iværksættere har vi i kernegruppen høstet en masse både individuel og kollektiv læring af projekt
Borgerdag.
Vi tror, at mange deltagere i Borgerdag er blevet inspirerede, har inspireret hinanden og fået inspiration med sig til
andre projekter, ligesom vi har lært af dem.
Vi er blevet klar over, at en række samarbejdspartnere er villige til at bakke et projekt som Borgerdag op på mange
forskellige måder.

Borgerdag hos Chora Connection, den 16. september 2016, om FNs 17 verdensmål for bæredygtighed.
Deltagere gav mangfoldige visionære udtryk for både problemerne, smerten og galskaben ved ubæredygtigheden og for den livsudfoldelse, der kan finde sted, hvis vi formår at passe på vores blå planet i
tide. Foto: Bjørg Ørneborg
Fejring og reception for Borgerdag og andre eksperimenter
Det er lidt vemodigt at afslutte Borgerdag. Samtidigt er det værd at fejre resultaterne, takke deltagere og
samarbejdspartnere for samskabelsen og sende energien videre ud i verden. Derfor vil vi gerne invitere til et lille glas
hos Chora Connection, tirsdag den 20. juni kl 16.00 - 18.00. Her vil vi benytte lejligheden til at sætte fokus på og fejre
sociale eksperimenter sammen med folk, der som os er optaget af at omstille og i fællesskab finde nye bæredygtige
veje.
Se invitationen nederst i nyhedsbrevet.

Fra den første Borgerdag på Amager, den 21. oktober 2015, hvor vi bl.a. stillede spørgsmålet: Hvilke tre ting vil du gerne
undvære til gavn for klimaet? Foto: Bolette Nyrop

Borgerdag er open source
Vi er ikke i tvivl om, at Borgerdag kan inspirere som koncept, ligesom vi selv er blevet inspirerede af andre projekter
og forandringsagenter. Heldigvis er der gang i mange beslægtede initiativer. Verden kalder på positiv omstilling, hvor
borgere og civilsamfund ændrer retning og er medskabere af en ny bæredygtig fremtid. Det vil da være skønt, hvis vi og
mange andre, der har del i overforbruget af klodens ressourcer, årligt ville veksle 4-6 arbejdsdage til omsorgsdage for en
bæredygtig verden. Hvis nogen har mod på at spille bolden videre, stiller vi gerne vores erfaringer til rådighed.

En kæmpe tak til alle, der bidrog
Til alle, der ikke har mulighed for at deltage i vores reception den 20. juni, ligger det os stærkt på sinde at benytte
lejligheden her til at udtrykke en tak fra hjertet til:
alle deltagere i Borgerdage for jeres personlige engagement og alsidige og visionære bidrag til at skabe nogle
nærværende samskabende Borgerdage sprængfyldt med fine refleksioner, idéer og initiativer
alle samarbejdspartnere, som har bidraget generøst med billige lokaler, markedsføring, tid og moralsk opbakning
alle andre, der på utallige måder har bakket op om Borgerdag og stået bag os.

Vi ønsker god vind til jeres projekter derude.
Festlige hilsner
Bolette Nyrop og Ditlev Nissen

INVITATION TIL FEJRING AF EKSPERIMENTER
Fra Borgerdag til nye eventyr
Efter 2 ½ års konceptudvikling og gennemførelse af syv Borgerdage har vi besluttet at afrunde vores sociale
iværksætterprojekt Borgerdag - 3. onsdag i måneden. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sætte fokus på og
fejre sociale eksperimenter sammen med folk, der som os er optaget af at omstille og i fællesskab finde nye
bæredygtige veje.
Derfor er du inviteret til

RECEPTION
tirsdag den 20. juni 2017 kl. 16-18
Vi inviterer på et glas vin/øl/saft til at skåle med for Borgerdag og andre eksperimenter. Vi byder på korte og
fyndige oplæg og inviterer alle deltagere til en fælles samtale om eksperimenter. Du kan også møde andre
forandringsagenter og idérige mennesker.
Oplægsholdere
Ditlev Nissen, stifter af initiativet Borgerdag, iværksætter og indehaver af Levende Lokalsamfund

Bolette Nyrop, stifter af initiativet Borgerdag, iværksætter og indehaver af Nyrop & Co
Karen Blincoe, arbejdende bestyrelsesformand for Chora Connection
Sted: Hos Chora Connection, Sortedam Dossering 3D, 2200 København N
Tilmelding til
Ditlev Nissen på ditlev@levendelokalsamfund.dk / telefon 3048 4921
eller

Bolette Nyrop på bolette.nyrop@gmail.com / telefon 6169 6936

Fremtiden skal sikres gennem

SAMSKABELSE

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can
change the world; indeed, it's the only thing that ever has.
Margaret Mead

