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MEST LÆSTE - LIGE NU
Aabenraa

Hest dræbt ved
trafikulykke nær
Aabenraa
Esbjerg

1/1
Den seneste samling i Landsbyklyngen foregik i Gjerndrup. Privatfoto

Indbrud ved hjælp af
havedør lykkedes men så fyrede
røgkanonen af
Sønderborg

Hærvejsklyngen har fået svar på tiltale fra 1.000 borgere i
Gesten, Bække, Gjerndrup, Lindknud og Hovborg.
GESTEN: Med sådan en
opbakning er det jo ingen sag at
sætte aktiviteter i gang!

Artiklen fortsætter efter annoncen

I en netop afsluttet
borgerundersøgelse med godt
1.000 besvarelser blandt alle
beboere i Hærvejsklyngen,
Gesten, Hovborg, Lindknud,
Gjerndrup og Bække, har 78
borgere tilkendegivet, at de
https://www.jv.dk/vejen/78-stiller-op-som-frivillige/artikel/2638747

Populært spisested
havde ikke styr på
kyllinger: 5000 i
bøde
Varde

Danmarks mest
succesfulde
ejendomsmægler
voksede op i Vardes
arbejderkvarter
Kolding

Prisafslagene er
skrumpet ind: Vi slog
til efter første
fremvisning
Sønderborg

Den er også gal i
Sønderborg: Post
smidt ud i container
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gerne vil gøre et stykke frivilligt arbejde for at få samarbejdet skudt
godt i gang.
Alle bliver indbudt til et arrangement i Gesten Forsamlingshus den 12.
september, hvor der bydes på lidt godt til ganen og fortælles mere om
klyngen, og hvorfor den er vigtig for fremtiden i landsbyerne. Der bliver
små boder, hvor man kan få mere specifikt at vide, hvad de enkelte
arbejdsgruppers opgaver er.
Styregruppen har omsat alle svarene fra borgerundersøgelsen til en
rapport, som giver inspiration til arbejdet.

AABENRAA

Arwos går i rette med
kritik fra stor
genbrugsorganisation
Annonce

- Den 28. september er der planlagt en aften for alle arbejdsgrupper, så
de kan komme godt i gang med det videre forløb. Det bliver en aften
lidt ud over det sædvanlige. Noget af natten vil blive inddraget til
forskellige aktiviteter. Mødet holdes i Klebækhytten i Bække, samt
omliggende "øer", oplyser Kirsten Bruun, Hovborg.
- I foråret vil vi holde en stor landsbymesse, hvor alle landsbyer kan
fortælle om de muligheder, der er. Der vil blive mad, musik, spændende
små indlæg og et børnearrangement. En slags "minifolkemøde" i
Hærvejsklyngen.
- Lokalrådene er et vigtigt omdrejningspunkt i klyngen. Fra starten er
det lokalrådene der sammen har besluttet, at man gerne vil lave en
landsbyklynge. Det er den eneste klynge, der er startet nedefra. I de
fleste øvrige klynger rundt i landet er det kommunerne, der er kommet
og prikket landsbyerne på skulderen.
INDLAND

Kirsten Bruun oplyser, at der den 3. november er "Lokalrådenes dag",
hvor formålet er at at have det sjovt, så alle kan lære hinanden godt at
kende.

Ellemann og
Lykketoft i ny bog:
Knuste og
deprimerede over
verdens gang

LANDSBYKLYNGEN
En landsbyklynge er et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål i en
netværksstruktur, hvor de benytter hinandens styrker til at udvikle den enkelte landsby såvel
som hele klyngen. Sådan er det også i Hærvejsklyngen, som er et samarbejde mellem
Hovborg, Lindknud, Gesten, Gjerndrup og Bække.
Det betyder ikke, at alt nu skal ske i fællesskab. Det handler derimod om at skabe fællesskab,
der hvor det giver mening. Det kan være større projekter, der skal søges penge til, det kan
være turismeudvikling, øget bosætning, fælles markedsføring af området, men også det at
lære hinanden godt at kende og samarbejde om helt nye initiativer, ideer, som måske slet

Få dagens
vigtigste
ikke
er tænkt endnu.
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