'Sammen skaber vi stærke lokalsamfund’
- Kom, deltag og gør din stemme gældende til en samskabelses-aften

DATO: Den 11. november 2019 kl. 17.30-21.00
STED: Fjelstervang Landsbycenter, Skolestræde 1,
Fjelstervang, 6933 Kibæk
Der er kvalitet i at leve i et stærkt
lokalsamfund!
Og for at udvikle et stærkt lokalsamfund er
det afgørende, at vi arbejder sammen på
tværs. På tværs af generationer, lokale
foreninger, kommunale tilbud, erhvervsliv og med dig som lokal borger i centrum.
Formålet med denne aften er at dele
erfaringer om, hvordan dét lokale
tværgående samarbejde allerede sker i
Faster, Rækker Mølle, Fjelstervang,
Videbæk, Borris, Nr. Virum, Troldhede og
Vorgod-Barde. Gennem aftenen sætter vi
fokus på, hvordan vi kan bevare og udvikle
lokale initiativer, og hvordan du som
frivillig eller medarbejder får indflydelse og
ejerskab til dem.

Med venlig hilsen
Enhedslederne i Ringkøbing-Skjern Kommune Øst
Tilmelding til: Skoleleder Mogens Bang: mogens.bang@rksk.dk eller
Skolesekretær Birgitte Rinder: birgitte.rinder@rksk.dk

Senest mandag d. 4. november.

Programmet for aftenen finder du på bagsiden

Aftenens program
17.30-18.30: VELKOMST OG OPLÆG
Velkomst og kort introduktion af aftenens program v/ Randi Nymand, Ringkøbing-Skjern
Kommune og lektor Jette Jul og lektor Jeanette Svendsen, VIA, Forskningscenter for Samfund og
Socialt arbejde.
OPLÆG v/ Aage Hindhede, Serieiværksætter og ejer af WOW-Park
"Hvorfor er stærke lokalsamfund vigtige og hvorfor skal vi værne om det vestjyske DNA, der får
ting til at ske”?
Aage deler sine erfaringer med at trække på og bidrage til stærke lokale fællesskaber.
Lokale fortællinger om at skabe stærke lokalsamfund – sammen!
o ”Samskabelse med socialøkonomiske briller”, Claus Tobler, Vestjyllands
Erhvervsskole
o ”En landsbys styrke – Etablering af lægehus”, Per Nørgaard fra Vorgod-Barde
18.30-18.50: SERVERING AF TAPAS-TALLERKEN FRA WESTERGAARDS HOTEL
18.50- 19.45: PANELDEBAT: Hvordan skaber vi sammen stærke lokalsamfund? v/ ordstyrer Henrik
Hammelsvang. Panelet indleder med perspektiver på spørgsmålet. Panelet består af:
 Bent Graakjær, Indehaver Westergaards Hotel, Videbæk
 Line Skou, Dagtilbudsleder, Hee Børnehus
 Anne-Mette Hoffmann-Christensen, Koordinator FrivilligVest
 Lars Foged, Formand for Gentænk Skjern
 Jeanette Svendsen, Lektor, VIA, Forskningscenter for Samfund og Socialt arbejde.
Herefter inddrager vi dig og de andre deltagere i debatten i mindre ’rundbord-samtaler’, hvor
paneldeltagerne også lytter med. Vi slutter denne del af aftenen af med at udlede vigtige
perspektiver, som du kan tage med hjem til dit lokalområde og dine samarbejdspartnere.
19.45-20.00: KAFFE PAUSE MED SØDT
20.00-20.50: FRIVILLIGBØRS, faciliteres af Jette Jul og Jeanette Svendsen, VIA.
Målet er, at du går hjem med nye kontakter, en kvalificeret idé eller blik for en ny ressource, du
ikke tidligere har været opmærksom på etc.
20.50: AFRUNDING, v/ Randi Nymand

