INGEN KAN ALENE ALT
MEN SAMMEN KAN VI MEGET

I ÅRRE

Invitation til fælles foreningsmøde
tirsdag d. 15. juni 2010 kl. 19.30 på Årre Kro
Årre by har søgt optagelse i udviklings

For at kunne lave en beskrivelse af foreningslivet i

programmet ”Blomstrende Landsbyer”. Det er

Årre og opland vil vi derfor gerne invitere

Landdistrikternes Fællesråd, der står bag

formanden eller en anden repræsentant fra alle

programmet og formålet er at bl.a. at give

foreninger til et fællesmøde.

landsbyer og opland mulighed for at synliggøre
sig og skabe lokal udvikling. Programmet er

Sammen med denne invitation finder du

inddelt i 5 niveauer – og Årre er nu gået i gang

beskrivelsen af kriteriet omkring Foreningsliv. Vi vil

med det første niveau.

gerne bede om, at alle forholder sig til
spørgsmålene og kort kan give et oplæg fra deres
respektive forening ud fra disse spørgsmål.

Følg arbejdet på
Årres hjemmeside

Tovholdergruppen er ansvarlig for at skrive stikord

www.aarre-by.dk

et oplæg (stikord) på skrift, vil vi meget gerne have

ned som kan bruges til beskrivelsen af
foreningslivet – men såfremt foreningen selv laver
en kopi af dette til det senere arbejde.
Vi håber også, at mødet kan være med til bidrage
til en erfaringsudveksling og ideudvikling for alle
foreningerne.

Det første niveau har som primært mål at

Tilmelding senest d. 12. Juni til Poul Verner eller

synliggøre det, der allerede er i byen, hvor de

Tina

næste niveauer gerne skal være medvirkende til at
skabe udvikling i byen.
Eksempelvis skal man på første niveau få

Tovholdergruppen:

beskrevet byen og dens borgere, give eksempler
på hvordan man samarbejder med andre byer og

Poul Verner Christensen, tlf.: 2296 5790

kommunen, se på foreningslivet og de uformelle

Laura Hansen, tlf.: 7519 2380

og formelle netværk o.a. Dette materiale skal

Jesper Christensen, tlf.: 2946 5843

gøres tilgængelig for alle i byen – og skal danne

Tina Astrup Søndergaard, tlf.: 7519 2575

basis for arbejdet med de næste niveauer.

