Turist i egen kommune - lad os sammen vise- og gøre de skønne steder til gode
oplevelser

Tirsdag den 28. maj kl. 19.00 i Hald Ege

Viborg Kommunes landdistrikter har så meget at byde på, og når de stedbundne
potentialer og mange skønne steder lige der hvor vi bor, bliver dyrket og synliggjort,
kan de blive til gode oplevelser for alle andre i Viborg Kommune, og for den sags skyld
også borgerne fra andre kommuner.
Derfor skal vi i arbejdsgrupper udvikle på dette. Vi tror på, at det bliver starten på noget
stort.
Program for turist i egen kommune:
19.00 Velkommen
19.05 Hvad sker der i Hald Ege?
19.20 - 19.50 Inspirationsoplæg om lokalturisme, Peter Skovmos, Karup
20.00-21.10 Gruppearbejde
21.10 - 21.30 Opsamling og arbejdsgrupper nedsættes
21.30 Hvad nu og næste møde
21.45 Gennemgang: workshop: bypedel og kurser: grundlæggende bogholderi og hjemmeside
21.55 Tak for i aften

Både i Kvols, Stoholm, Karup og Mønsted er de godt i gang med fantastiske tiltag. Disse tiltag bliver
brugt som inspirationskilde, når vi bagefter skal finde- og udvikle på de guldkorn, der ligger gemt i
resten af kommunen. Intet er for stort, intet er for småt og intet er for vildt.
Hvordan organiserer vi os? Er der nogle vi kan samarbejde med? Hvordan ender vi med at kunne
binde flere delprojekter sammen? Hvordan opnår vi offentlig anerkendelse, og måske også støtte?

MØD TALSTÆRKT OP
Jo flere vi er, jo bedre – så vi vil gerne se så mange som muligt:
både jer der allerede har noget konkret oppe at stå – jer der er godt i gang med et projekt – og
jer der har noget støbeskeen – eller 'bare' har fået den vildeste idé.
VibLand er vært for en for en forfriskning og kaffe
Kom og vær med, som en god mulighed for at høre om de ting, der sker i vores fantastiske netværk.
Kom frisk!
Tilmelding møde i Hald Ege: med navn og antal til info@vibland.dk
Adresse: Egekværnen, Videbech Allé 167, Hald Ege, 8800 Viborg
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