Nyhedsbrev februar 2016.
Den 4. februar fik vi en glædelig meddelelse fra Frilufts Rådet. Vi var blevet bevilget kr. 22.700,00
til realisering af Børnenes natur og aktionpark. Parken skal indrettes vest for den nye hal.
Kun en del af projektet støttes, derfor søges andre fonde, Når finansieringen er på plads, skal vi i
gang med planlægningen i samarbejde med Børnehaven, Friskolen og forældrene.
Hanne Tandvig (seniorrådgiver ved Københavns Universitet) var inviteret til Thy af
Landsbypiloterne (en kursusrække i udvikling af landdistrikterne ThyMors).
Hun fortalte meget oplysende om de forskningsresultater, der er opnået i 5 forskellige
landsbysamfund spredt over hele Danmark. Når vi sammenligner den forskning med, hvad der er
nået i Landsbyen de 7 sogne, er vi på forkant.
På et punkt er vi ikke nået langt, det er samarbejdet med erhvervslivet, noget som vi skal have mere
fokus på. Hvis landsbyklyngetanken skal lykkes med øget bosætning, handel, arbejdspladser m.m.
skal samarbejdet med erhvervslivet være mere synligt og konkret.
På næste styregruppemøde skal vi diskutere fibernet. Nu er der bedre mulighed (økonomisk) for
fibernet i hele de 7 sogne. Det vil være et stort positiv skridt, hvis alle har adgang til nettet.
Henning Poulsen, Redsted er vores mand. Har du et godt forslag skriv til mail 
97762525@c.dk
.
Sidst i januar havde vi besøg i Mødestedet af Morsø Kommune, som var på Studietur på Mors. Der
var 3 konsulenter, en fremtidsforsker, en byplanlægger og en turisme og oplevelsesforsker og 9
embedsmedarbejdere her i blandt den nye kommunaldirektør, som fik fortalt om Landsbyen de 7
sogne og om at skabe lokalt sammenhold.
Den 15. januar havde Morsø Kommune og Landsbyen de 7 sogne besøg fra Holstebro Kommune,
som er ved at lave en planstrategi, hvori indgår begrebet landsbyklynger.
Skive Kommune har også delt deres område op i klynger, hvorfra vi har fået henvendelse fra 2
områder, som ønsker at høre hvordan vi er organiseret.
Vi skal snart have nye og ens infoskilte i alle landsbyerne. Skal vi ikke stå sammen om, at vaske
alle vore gamle skilte (byskilte, vejskilte m.m.), så hele området er forårsklar.
Hvidbjerg Beboerforening har købt 8 nye flagstænger med flag, og jordspyd, som kan lejes/lånes
ved henvendelse til Christian 97762498 eller Benjamin 51243414.
Facebook har nu 150 venner, og der er større og større aktivitet på både hjemmesiden og facebook.
Hvis alle der er faste brugere af disse to formidlingsmedier anbefaler disse i jeres nærområde er det
til glæde for alle.
Har du forslag til næste styregruppemøde den 2. marts send en mail til chrgitte@hotmail.com

