Kære medborger
Rundt omkring i hele landet bliver der i disse år kickstartet adskillige landsbyklynger, hvis formål det er at styrke livet
på landet, igennem fællesskaber på tværs af landsbysamfund.
Klyngen Rundt om Hammer Bakker - stærkere sammen, er ingen undtagelse - og vi har vokseværk. En dedikeret
gruppe af borgere fra alle 6 byer har arbejdet med identitet, vision, kortlægning og indsamling af data fra flere tusinde
borgere. Nu er tiden kommet, hvor der skal involveres bredt!
Så står du - alene, sammen med en ven eller på vegne af en organisation, forening eller virksomhed - med ideer,
projekter, tanker eller holdninger, som kunne give mening at dele inden for disse felter? Og har du lyst til at lade, hvad
end du har på hjerte, vokse og lære nye mennesker at kende? Så kom med:

Hvad: Seminar Rundt om Hammer Bakker - stærkere sammen
Hvornår: Tirsdag den 17. april 2018 - kl. 17-20
Hvor: Vodskov Idræts- og Kulturcenter
Vi søger folk i alle aldre til at lege med, inden for følgende områder:

// Kommunikation

fx udvikling mailgrupper, Facebookgrupper, hjemmesiden, andre medier, udveksling på tværs af byerne

// Lokal Forretningsudvikling

fx udvikling af lokale fødevarebutikker, markedsdage, råvarer, fælles produktion

// Tilgængelighed

fx udvikling af cykelstier, offentlig/privat trafik, stisystemer, net-forbindelser, nye boligformer

// Sociale og Kulturelle Fællesskaber

fx udvikling af bedre og mere koordinerede idræts- og foreningsaktiviteter, natur- og kulturaktiviteter,
møde- og samlingssteder

På aftenen bliver der god tid til at lære projektet bedre at kende, tale med hinanden og at finde sammen i mindre
fællesskaber - såkaldte arbejdsgrupper - med folk, der brænder for den samme sag som dig. Vi skal selvfølgelig også
have lidt godt at spise.

Tilmelding og generelle spørgsmål sker ved at kontakte den fra styregruppen, som repræsenterer dit område. SU
senest torsdag d. 12. april.

Grindsted-Uggerhalne: Lasse Breddam, lassebreddam@gmail.com, 7175 2780
Vodskov : Erling Larsen, erlinglarsendk@gmail.com, 6066 4098
Vestbjerg: Per Sander, sander@tdcadsl.dk, 9829 6223
Tylstrup: Jeanette Bækgaard, Tylstrup.hallen@gmail.com 26811480
Ajstrup: Michael Rottbøll, michael@quercus-group.dk, 2012 9233
Sulsted: Frederik Frederiksen, sulstedsamraad@hotmail.com, 2140 1161

Vi glæder os til at møde dig!

