Vi byder på gratis frokost til
børn og voksne
Søndag den 27. oktober Kl. 12 vil vi gerne invitere beboerne i Eg, Nollund og Urup til et borgermøde i Urup ¨Forsamlingshus
Tilmelding til Regnar Knudsen 2277 1868 eller
regnar.knudsen@gmail.com senest 20. oktober

Hvordan ?
Her er nogle ideer til hvad vi har tænkt:
En fælles informations kanal (Facebook eller lignende) som beboerne herude kan
blive medlem af
Nogle arbejdende under udvalg til at arrangere diverse arrangementer
En koordinerende bestyrelse bestående af medlemmer fra de 3 foreninger
At foreningerne sikre et økonomisk fundament til arrangementerne.

Hvorfor

Hvad er egentlig målet ?

Vi er tre foreninger herude i området
Landdistrikts rådet, Menighedsrådet, og Urup
Forsamlingshus

Vi vil gerne skabe liv og sammenhørighed herude i området.

Der findes pt. ingen koordinering eller måder at
informere om diverse tiltag fra foreningerne.
Vi har fået den ide, at dette kunne skabes ved
at oprette et ”Beboerforenings udvalg”
Derfor inviterer vi til dette arrangement for at
høre jeres mening.
Har vi overhovedet brug for et lokalt initiativ ?
Hvis vi skal opretholde lokale arrangementer
har vi brug for at kunne informere / invitere beboerne i området
Vi har brug for initiativtagere til at arrangere

Vi vil gerne være et område der bliver omtalt positiv og hvor folk ønsker at bo.
Vi vil gerne skabe gode relationen mellem beboer gennem diverse arrangementet.

Det kommer til at ske på borgermødet
Vi synes at det kunne være rigtig godt med noget inspiration udefra så derfor har vi
inviteret Hans Verner fra Frandsens forsamlingshus til at facilitere dette arrangement.
Vi har brug for jeres meninger og ideer så derfor laver vi workshops hvor i kan komme med input til, hvad I synes der skal ske fremadrettet.
Vi starter ud men en frokost, og herefter deler vi børn og voksne op i to grupper
Voksen workshop faciliteres af Hans Verner
Børne workshop er ikke lagt helt fast endnu

