
 

   

 Til Hærvejsklyngens arbejdsgrupper  

Ja der sker noget i Klebækhytten den 28. september. 

Invitation til en spændende aften/nat for alle nuværende og nye arbejdsgrupper. 

 

Hvad sker der? 

Hærvejsklyngens arbejdsgrupper bliver skudt godt i gang med det videre arbejde. I får mulighed for at få 

skabt klarhed i forhold til, hvorledes I lokalt og i fællesskab kan gøre en forskel. Det kan være på områder 

som: Flere turister til området, øget bosætning, større politisk indflydelse, markedsføring, idégenerering, 

identitetsskabende aktiviteter, rekruttering af ressourcepersoner, samarbejde til gavn for fællesskabet.  

Aftenen henvender sig til alle medlemmer af Hærvejsklyngens arbejdsgrupper, både de, der allerede er i 

aktion og nye grupper, samt nye medlemmer til alle grupper. 

Tid og sted 

Fredag, den 28. september 2018 kl. 17.00 – hen på natten 

Klebækhytten, Hamborggårdsvej 4a 6622 Bække 

Praktiske oplysninger: 

Medbring blyant og papir, praktisk påklædning og godt humør.  

Vi glæder os til at ”skyde arbejdet godt i gang” sammen med alle jer, der bruger jeres fritid på udvikling af 

lokalsamfundet.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



Program:  

17.00 – 17.15  Velkomst v. Thomas Matthesen 

17.15 – 17.45  Hvorfor landsbyklynge samarbejde? V. Peter Gran Boesen 

Vi skal stå sammen for på den måde at skabe en bedre fremtid for vores byer, vores børn, 

vores erhverv, handelsliv, turismen og for at vi får en bedre landsby at bo i.”Citat fra Bække mødet” 

17.45 – 18.30   I har en ide – den skal blive til et projekt – hvad skal der til? 

- V. Grethe Saabye, næstformand Landdistrikternes Fællesråd 

18.30 – 19.30  Spisning 

19.30 – 20.15  Vi bygger pyramider v. Kirsten Bruun 

20.15 – 20.45  Hvad skal der nu ske? Og hvem er den hemmelige gæst?                                        

20.45 – 21.00 Deltagerne køres til forskellige bestemmelsessteder, hvor arbejdet i grupperne 

igangsættes. 

21.00 – ???? Work-shops:  ( Der sker forskelligt undervejs og alle grupper får en ressource person med) 

 Turismegruppen: 

  ”Den gode historie” og nye turistmuligheder i lokalsamfundet 

- Vi har over 5 millioner turister lige uden for vores bagdør, vi skal have dem til at 

komme ind af fordøren og blive her lige lidt længere. 

              

Bosætningsgruppen: 

 

”Det er her vi vil bo” 

- Vi skal gøre det attraktivt at vælge Hærvejsklyngens område, som stedet hvor ny 

tilflyttere vil ”bo og bygge” 

  

Kommunikationsgruppen 

 

”Hvad skal vi fortælle – hvem skal vi fortælle det til – hvordan skal vi fortælle det”? 

- Vi vil sikre den kommunikative udvikling i hærvejsklyngen,  internt såvel som 

eksternt. Vi skal ”ud over rampen” med det glade budskab. 

- Vi har fået penge til at producere en lille webfilm om klyngen, der skal arbejdes med 

ideoplæg til filmen. 

 

Borgerinvolveringsgruppen 

”Et fælles fundament der kan bære”                          

- Kunsten er at gøre forskelligheden til en styrke. Vi er alle forskellige i de 5 byer, men 

det er styrken, nogen kan noget, andre kan noget andet – sammen kan vi det hele. 

            



                

  Ungegruppen 

               ”Ung i Hærvejsklyngen dur det”? 

- Vi skal gøre det til en ”fed” oplevelse at være ung i landsbyerne 

Hvordan griber vi det an?  Gruppen arbejder med det, de gerne vil som unge og udarbejder 

en positiv liste, med de gode ideer og forslag til hvordan de kan omsættes til handling. 

 

Undervejs i jeres arbejde ude i grupperne sker der forskelligt. I får måske besøg af en 

hemmelig gæst, der kommer nok også en forbi med lidt til ganen. 

 

00.30 -  Grupperne kommer tilbage til Klebækhytten 

00.30 – 01.15 Kort plenum 

01.30 Suppe 

Nærmere oplysning om arrangementet hos Kirsten Bruun kp.bruun@gmail.com  eller tlf. 5133 3129 

 

Tilmelding også til Kirsten på ovenstående mail  gerne hurtigt og senest den 24. 

september. 

 

 

    Venlig hilsen og vel mødt i Klebækhytten 

    Thomas Matthesen  /  Kirsten Bruun 
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