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Nær Klebæk Højene i Bække skal arbejdsgrupperne i Hærvejsklyngen mødes sidst i september og
udvikle gode ideer til gavn for turisme, bosætning og landsbyernes unge-liv. Arkivfoto
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De fem landsbyer arbejder målrettet på at dyrke deres fælles
DNA, og onsdag aften viste også Gesten-borgerne interesse for
projektet. Flere arbejdsgrupper er nedsat, og sidst i september
skydes det videre arbejde i gang ved et natligt arrangement nær
Klebæk Højene.
VEJEN KOMMUNE: Omkring 35
borgere mødte onsdag aften op i
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Gjerndrup og Lindknud er gået
sammen om at skabe øget
bosætning og øget turisme. En
række arbejdsgrupper er nedsat,
og de fremmødte i Gesten
Forsamlingshus, hvor samtlige landsbyer var repræsenteret, viste stor
interesse for projektet.
AABENRAA

- Det har knebet lidt at få Gesten-borgerne til at interessere sig for
projektet, og derfor bliver dette infomøde afviklet her. I aften er der
mødt mange frem fra netop Gesten. Det er glædeligt, lød det i
forsamlingshuset fra Kirsten Bruun, som sidder i styregruppen bag
Hærvejsklyngen.
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Kirsten Bruun, medlem af styregruppen bag Hærvejsklyngen
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Hærvejsklyngens arbejdsgrupper går i gang med det videre arbejde ved et fælles

SE DEAL

arrangement, der afvikles i Klebæk-hytten 28. september.
Her vil der være indlæg, workshops, spisning og besøg af en hemmelig gæst.

INDLAND
Følgende grupper deltager:
Turismegruppen, bosætningsgruppen, kommunikationsgruppen, borgerinvolveringsgruppen
og ungegruppen.
Dyrker
fælles DNA
Kirsten Bruun fortalte på infomødet i Gesten om den fælles DNA,
Arrangementet
med suppe klokken
borgerne
i deslutter
fem landsbyer
har. halv to om natten, og der er lagt op til et
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arrangement, hvor der både udvikles ideer og hygges på tværs af geografi, alder og køn.

- Vi har masser af fælles gods i bagagen, ikke mindst historisk, lød det.
- Med Hærvejsklyngen ønsker vi ikke at tage noget fra Jer. Vi skal ikke til
at holde fælles byfester og den slags. Vi skal derimod bidrage med
noget og satser her ved opstarten på turisme, bosætning og noget, vi
kalder for "kend din klynge", sagde Kirsten Bruun.
Der er nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal arbejde med disse
emner samt med kommunikation og unge-aktiviteter.
Gruppernes arbejde skydes i gang ved et natligt arrangement nær
Klebæk Højene i Bække. Arrangementet afvikles 28. september og byder
på spisning, hyggeligt samvær, indlæg, en hemmelig gæst og forskellige
workshops.
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Der er også gang i en række fælles byvandringer. Den næste af slagsen
afvikles 20. september klokken 19 med turistkontoret i Bække som
mødested.
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