
Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune?

Med Folkemødet er rammerne sat for at drøfte, debattere og komme 
med ideer til, hvordan vi sammen skaber det gode liv i en lille, stærk 
og selvstændig kommune. 

Du har frit valg mellem de omkring 20 boder, der på hver deres måde 
præsenterer, hvordan vi allerede skaber lokal velfærd og gode liv – 
sammen. 

Når vi skaber og udvikler sammen, styrker vi det lokale demokrati og 
fremmer en handlekraftig og stærk kommune til glæde for os alle. 

Vi ønsker dig god fornøjelse på Struer Kommunes Folkemøde. 

Siloen åbner kl. 14.45.

Velkommen til



 
Store Scene

15:05 – 15:15
Borgmester Mads Jakobsen by-
der velkommen til en dag i det 
gode liv, ideerne og samskabel-
sens tegn.

17:15 – 18:00 
Paneldebat 
Hvordan skaber vi sammen det 
gode liv i en lille, stærk og selv-
stændig kommune? 
Lokale drivkræfter er i debatpane-
let, som bliver styret af chefredak-
tør Hans Krabbe. 

19.50 – 20.00 
Borgmester Mads Jakobsen 
runder Folkemødet af. 

boderne

15.20 – 17.10 
Du har frit valg mellem boderne, 
der på hver deres måde præ-
senterer, hvordan vi allerede 
skaber lokal velfærd og gode liv 
– sammen. Hvert kvarter, når du 
hører Struers lydlogo, er det tid 
til at cirkulere videre. Boderne 
lukker fem minutter før panelde-
batten går i gang. 
 

 

18.05 – 19.45
Boderne åbner for anden gang. 
Så hvis du har sent fri fra arbej-
de, eller vil høre om nogle fle-
re projekter, kan du nå det nu. 
Hvert kvarter afspilles Struers 
lydlogo og det er tid til at cirku-
lere videre. 

 
Aktiviteterne i boderne holder 
pause, mens der er paneldebat på 
Store Scene, så alle får mulighed for 
at lytte med.  



lille Scene

15.20 – 17.10
Lille Scene danner ramme om 
tre temadebatter med spæn-
dende vinkler på samskabelse 
og borgerinddragelse. Scenen 
er åben samtidig med boderne 
og lukker fem minutter før pa-
neldebatten går i gang.

18.05 – 19.45
Lille Scene åbner igen med tre 
temadebatter med fokus på nye 
løsninger og samarbejde. Sce-
nen er åben samtidig med bo-
derne.

 
Der er pause på Lille Scene, mens 
der er paneldebat på Store Scene, 
så alle får mulighed for at lytte med.  

kUltUrelt & kUlinAriSk

14.50 – 15.00
Venøsund ligger ved Østkajen 
og i løbet af dagen vil der være 
korsang fra dækket. ”Syng dig 
glad” åbner Folkemødet.  

15.15 – 15.20
Tenorsaxofonist Jacob Nyborg 
spiller.

16.30 – 16.50 
Struer Shantykor på Venøsund.

18.00 – 18.20
Grønnedalskoret på Venøsund.

19.00 – 19.20
Koret Gimsingers på Venøsund.

Under hele arrangementet står fem 
boder for salg af mad og drikke. 
Cafax Struer byder på gratis kaffe. 
CF Kitchen har tryllet ved komfuret, 
Jyske Raavarer sælger forfrisk-
ninger og lokale fødevarer, Struer 
Håndbryg har egne øl og pølser 
med, og Tambohus Kro tilbyder 
pølser, hjemmelavede varer og gal-
lowaykvæg.



Værd At Vide
ReSpeKT oG GoD ToNe 
Folkemødet er et forum for oplysning og debat om samskabelse i fremti-
dens Struer Kommune. Vi håber, at I vil bevare den gode tone, holde jer til 
emnerne, respektere andres ideer og forskelligheder – og tænke fremadret-
tet på vores fælles bedste.  

IDéFoRMULAR 
Vi vil gerne sikre, at de gode ideer og den foretagsomhed, der kommer ud 
af Folkemødet, ikke bliver glemt og går til spilde.  I alle boder kan du få en 
idéformular, som du kan bruge til at registrere din idé eller engagement.  
Formularen findes også på struer.dk/projektkatalog. 

LyDopTAGeLSe AF DeBATTeRNe 
Lyden fra de korte debatter på Lille Scene og paneldebatten på Store Sce-
ne bliver optaget og offentliggjort efter Folkemødet. Således kan optagel-
serne i fremtiden bruges som reference, når talen falder på Struer Kommu-
nes udvikling.

pReSSeTeAM 
en gruppe 1.g-elever Struer Statsgymnasium er frivillige journalister på 
Folkemødet. Du vil møde dem rundt omkring med deres notesblokke og 
smartphones i færd med at skabe formidling om begivenheden. Deres pro-
duktioner bliver samlet efter Folkemødet og offentliggjort, så vi fremover 
har et historisk dokument, der viser de unges perspektiv på det gode liv i 
Struer Kommune. 

ØSTeRGADe 16 
Det nye byrum er klar til at tage imod borgernes projekter umiddelbart efter 
Folkemødet, når pladsen er ryddet og frivillige har anlagt bede og bygget 
møbler. Ideer og engagement opstået i siloen vil derfor kunne udleves her 
i nær fremtid. 

HVoRDAN KoMMeR VI VIDeRe 
Folkemødet i siloen er kun begyndelsen på at vi lægger sporene til fremti-
den. Nu er det op til borgerne, byrådet, administrationen og andre aktører 
at få ideerne, skabe projekterne og sikre den positive udvikling – sammen. 


