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Klebæk Høje ved Bække er fredag kl. 14 rammen om navngivningen af landsbyklyngen. JV-foto
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Indbrud ved hjælp af
havedør lykkedes men så fyrede
røgkanonen af
Sønderborg

BÆKKE: Fredag Kl. 15 afsløres
det nye navn på landsbyklyngen
- samarbejdet mellem Hovborg,
Lindknud, Gesten, Bække og
Gjerndrup ved en lille
højtidelighed på Klebæk Høje,
Klebækvej 5 ved Bække.
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Deltagerne i klyngens møde for
et par uger siden kunne foreslå
navne, og arbejdsgruppen har nu udvalgt vinderen. Forslagstilleren får
sin gevinst ved sammenkomsten på fredag, oplyser Kirsten Bruun fra
arbejdsgruppen.
Klyngens formand, Thomas Matthesen, Hovborg byder velkommen, og
derefter vil Kirsten Bruun fortælle om baggrunden. Deltagerne får en
forfriskning, før vinderen præsenteres.
- Vi gør det, fordi vi sammen står stærkere i forhold til at nå et fælles
mål. Med det nye navn vil vi sætte fokus på en stærk udvikling der
binder vores landsbyer tættere sammen, siger Thomas Matthesen.
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- Vores mål er, at vi i løbet af det næste år kan igangsætte en udvikling i
alle fem landsbyer, at få øget bosætning, at få flere turister til hele
området, at udnytte hinandens ressourcer i alle byer, for sammen kan vi
meget mere.
Landsbyklyngen er støttet af DGI, Realdania, Lokale & anlægsfonden og
Vejen Kommune.
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