
 

Etablering af landsbyklyngen er støttet af Ringkøbing-Skjern Kommune, DGI, Lokale- og Anlægsfonden samt 
RealDania 

Landsbyklyngen Bedst mod West 

Invitation til kick-off 
Sdr. Vium, Hemmet, Bork og Lyne 

 

Muligheder vi kun kan tænke og løfte sammen… 

Kom med alle dine ideer og tanker til, hvad vi som område kan løfte sammen til glæde for os alle. Dette 

er aftenen, hvor ingen ideer og input er for store og ingen er for små. Vi får en spændende aften, hvor 

vi vender alle ideer og tanker som vi sammen kan skabe. Det er her du kan være med til at gøre en 

forskel for vores område. Det er en aften – både for dem, der gerne vil høre, hvad der skal ske, dem 

der vil være med til at sætte et yderligere præg på klyngen med deres ideer, og for dem som måske 

gerne vil have en lille rolle på den ene eller anden måde i det fremtidige samarbejde. Alle er 

velkomne – hvad enten du repræsenterer en forening, en interessegruppe, en virksomhed eller bare 

dig selv.  

Aftenens program er:  

• Spisning (landsbyklyngen er vært) 

• Landsbyklyngen – formål og hvad er der sket indtil nu 

• Kort om hvad der kom ud af vores borgerundersøgelse 

• Præmieoverrækkelse (fra borgerundersøgelsen) 

• Frem over 

- Inspiration til fremtiden, hvad ønsker du for vores område og for klyngesamarbejdet?  

- Oplæg til ideer og hvad vi kan og vil opnå med landsbyklyngen 

- Diskussion af ideer  

- Opsamling – hvad er det så vi prioriterer i første omgang.  

- Konkretisering af forslag og næste skridt i den videre etablering af Bedst mod West 

• Tak for i aften. 

Dato:  Mandag, den 29. oktober 2018, kl. 17.30 til 20.30 

Sted:  Lyne Hallen, Klostervej 3, 6880 Tarm 

Oplæg og diskussion vil blive styret af Lars Hajslund og Malene Thune. Lars Hajslund er en af 

Danmarks mest anvendte foredragsholdere i forhold til innovation og nytænkning. Malene Thune er 

konsulent på projektet omkring etablering af Landsbyklyngen Bedst mod West.  

Grundet spisning er der tilmelding senest den 20. oktober til halinspektør Jeanette Sørensen på tlf. 

2224 4173. I forbindelse med tilmelding angiv gerne om det er børn eller voksne. Hvis der er mindre 

børn vil der blive arrangeret pasning i Lyne Hallen (og det er OK at liste af inden det er slut, hvis nogen 

skal puttes).  

Vi glæder os til at se jer og høre jeres ideer og input.  

 

Med venlig hilsen 

Styregruppen for Bedst mod West  


