
Program!

29. april - 20:00-22:00: Velkommen: drinks, snacks og møde hinanden.  
30. april - 9:00-19:00: Dagen vil blive hosted og vil være en blanding af 
korte inspirerende oplæg, øvelser og diskussioner omkring de tre emner. 
Efter dagens program, vil der blive serveret en festmiddag med lokale 
råvarer og med plads til uformelle samtaler. 1. Maj 9:00-13:00:  ”Walk and 
talk”, synergi og forbindelser for ”Next practice”. Opsamling og frokost.   

Dato: 29. april – 1. maj 2015 / Sted: Energiakademiet, Strandengen 1, 
DK – 8305 Samsoe / Pris: Deltagergebyr er 4000 kr. eks. moms –det 
dækker kost og logi arrangeret af Energiakademiet. Tilmelding og 
betaling: http://energiakademiet.dk/tilmelding/ SU: 1. April 2015. 
Kontakt Energiakademiet for mere information +87921011, eller 
Jesper Roug Kristensen mht. betaling – jrk@energiakademiet.dk Er du 
studerende og har interesse i at deltage – kontakt Malene Lundén, 
ml@energiakademiet.dk !

Energiakademiet  glæder sig til at mødes med vores 

Fælledskaber, solide netværk og stærke partnere.  Formålet med dette 
symposium er at afstemme og fortælle de gode historier. Du kan være med til 
at gå på opdagelse i, om Energiakademiet, Samsø, Danmark, Verden og du 
selv er på rette vej? Energiakademiets ønske er at give plads til at vi i en 
uformel atmosfære, i en forsamling af cirka 40 mennesker, bevidst parkerer 
vores mobil telefoner, projekt portefølje og deadlines for en stund.  Derfor 
mødes vi på Samsø! Der er masser af godt i vente og dagene modereres af en 
af verdens bedste til opgaven. Konferencen er på engelsk og der er rift om 
pladserne. Vi indskriver efter først til mølle. Er du en af dem vi ikke har set 
endnu men som bare skal med? Gi lyd – tag kontakt. 

Vi har oprettet en facebookgruppe under navnet “Fællesskabs-Salon From 
Best to Next Practice”, hvor du ved tilmelding til symposiet bliver inviteret. Du 
kan også selv tilmelde dig på følgende link:  https://www.facebook.com/
groups/Next.Practise.2015/  

I denne gruppe vil vi varme op til symposiet og tage de tre emner; Natur, 
Uddannelse og Fossilfri-Ø op til diskussion. Der vil komme blogoplæg fra 
interessante skribenter som vi håber du vil engagere dig i! Tor Nørretranders 
og Søren Hermansen vil med udgangspunkt i bogen ”Fælledskab” skrive 
første oplæg om det overordnede emne. 

Vi ser frem til et glædeligt gensyn med tidligere deltagere og et spændende 
møde med nye deltagere! 

Speakers’ Corner: Energiakademiet har inviteret oplægsholdere til at give 
et inspirerende input indenfor hvert emne. Speaker’s Corner vil være åbent for 
alle deltagere der har noget på hjerte, de gerne vil dele. 

Next Practice Symposium er en platform for: At lære om lokal 
udvikling med en holistisk tilgang. Co-creation, interaktion, videndeling og 
deltagelse i ”Next Practice”.   

!


