Hvad vil vi med vores landsby?
Kære Vrøndingensere
Ca. 50% tog i Maj i mod opfordringen til at give svar på en række spørgsmål om vores landsby. Disse svar og mange
gode ideer skal omsættes til forhåbentlig konkrete tiltag.
Målet er at skabe og sikre en landsby i trivsel som lever op til det vi hver i sær drømmer om og så Vrønding på kort
og lang sigt, er en attraktiv landsby at bo i og flytte til.
Vi har foreløbig planlagt 2 workshops hvor vi skal:
•
•
•
•

Bringe ideer fra undersøgelsen til konkrete tiltag
Have så mange som muligt i ”arbejdsstøjet”.
Aktivere de styrker og den energi den enkelte har (hvad er du god til og har energi på)
Etablere arbejdsgrupper – der skal bygges bro fra idé til konkret tiltag.

Derfor inviteres Du/I til workshop den 20/9 2015 kl 15. Vi mødes på sportspladsen hvor vi vil forsøge at binde
fortiden, sammen med nutidens fælleskaber via en byvandring med korte indlæg undervejs, derefter fortsætter vi i
forsamlingshuset. Vi afslutter med fællesspisning, gratis kold buffet sponsoreret fra Brugsen i Lund.
Ift. vores planlægning (workshop, mad mm.) vil vi meget gerne vide hvor mange vi bliver og hvad du/I på forhånd
kunne tænke Jer at arbejde videre ift. arbejdsgrupper (det er ikke bindende ift. arbejdsgrupper og kan ændres
undervejs).
Vi håber på et stort fremmøde og ALLE er velkomne. Kom endelig også selvom du ikke fik svaret på undersøgelsen
eller selvom du ikke ønsker at deltage i en arbejdsgruppe eller måske har du kun mulighed for at deltage i en del af
workshoppen – det vigtigste er at du kommer, bakker op og meget gerne bidrager.
Næste landsby workshop bliver Søndag den 15/11 2015
------------------------------------------------------------ KLIP – Tilmelding --------------------------------------------------------------Navn:

_____________________________

Adresse:

________________________________

Tlf.:

_____________________________

Mail:

________________________________

Antal deltager_____ Antal børn der vil være i klubhuset under opsyn _____ Antal deltager til fællesspisning _____
Hver deltager noterer sine interesser pt. (prioriteret nedenstående 4 muligheder på en skala fra 1-4, hvor 4 er højst)
______

______

______

______ Forsamlingshus

______

______

______

______ Idrætsforening

______

______

______

______ ByForskønnelse

______

______

______

______ Andet noter:__________________________________________________

Vi skal udnytte de ressourcer og styrker byens borgere har, men vi har brug for at vide hvad du er god til, altså hvad
du evt. kan hjælpe med ift. den viden du har pt. vedr. evt. nye tiltag i Vrønding:
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Frist for tilmelding 14.09.2015 - Tilmeldingen afleveres i den opstillede postkasse ved
forsamlingshuset under plakaten eller pr. sms til Charlotte Allesen 29122413

Program for landsby-workshop Vrønding
Den 20.09.2015
15.00

Vi mødes på sportspladsen
Velkomst og opdatering på hvorfor vi er samlet
Der er mulighed for at børn over 4 år, under opsyn kan
være i klubhuset hvor der vil være film, de følges i
forsamlingshuset 17.30 til fællesspisning

15.05

Byvandring til nogle fortidens og nutidens fælleskaber
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16.15

Idrætsforening/sportsplads
Vandværket
Skolen
Frysehuset
Brugsen
Gadekær
Vrønding byforskønnelse
Forsamlingshus

Fremtidens fællesskaber i forsamlingshuset
1. Opsamling af stort og småt fra undersøgelsen
2. Dialog i interessegrupper
3. Nedsættelse af arbejdsgrupper

17.15
17.30

Opsummering og afrunding på dagen
Fællesspisning for alle.
Gratis kold buffet sponsoreret fra Brugsen i Lund. Drikkevarer kan købes.

19.00

Tak for i dag

