Invitation til temaaften
Torsdag d. 31. august 2017 holder LAG Djursland temaaften om samarbejde på tværs af
landsbyer og foreninger – og vi vil rigtig gerne have dig med! Det hele foregår på Hotel
Mols Bjerge, Lyngevej 17, 8420 Knebel, kl. 18-20:30 med spændende oplæg, let
aftensmad og masser af mulighed for netværk.
Tilmelding skal ske til koordinator@lag-djursland.dk senest d. 28. august, da der er et
begrænset antal pladser.
Se programmet på næste side og mere om baggrunden for arrangementet herunder.

Baggrund for denne temaaften
I LAG Djurslands udviklingsstrategi 2014-2020 står der bl.a. at vi gerne vil støtte projekter
der:

Udvikler samarbejde og nytænkning landsbyerne imellem og som skaber
sammenhold og fællesskab i landsbyerne, f.eks. i form af etablering af
landsbyklynger mv.
Halvvejs i programperioden, har vi dog ikke fået nogle ansøgninger under denne indsats –
og det vil vi gerne lave om på! Derfor inviterer vi nu repræsentanter fra landsbyer,
idrætsforeninger, borgerforeninger mv. for at inspirere til samarbejde (og LAG
ansøgninger) på tværs af geografi og sognegrænser.
Vi håber, at denne temaaften kan give deltagerne inspiration til mere samarbejde i deres
lokalområde ved at vise både fordele og udfordringer ved at samarbejde på tværs.
Samtidig krydser vi fingre for at denne aften kan føre til nogle gode LAG-ansøgninger og
projekter i fremtiden.
Temaaftenen tager udgangspunkt i projektet LANDSBYKLYNGER, som Real Danial, Lokale
og Anlægsfonden og DGI står bag. Mols i Udvikling er en af de først etablerede klynger i
projektet, der fortsat sætter nye landsbyklynger i gang.
Vel mødt!

Program
Kl. 18:00

Velkomst
Marianne Als Nielsen, formand, LAG Djursland

Hvorfor er landsbyklynger vejen frem?
Lise Grønbæk, DGI

Hvis ikke vi gør det selv – så sker der ikke noget
Grith Mortensen, Mols i Udvikling

Broen over Sortå – et samarbejde mellem Bønnerup og
Fjellerup
Bent Sølyst, Fjellerup

Pause

Sandwich og netværk
LAG Djursland som medspiller
Helle Breindahl, koordinator, LAG Djursland

Mini-workshop
Opsamling og konklusioner
Marianne Als Nielsen, formand, LAG Djursland

Kl. 20:30

Tak for i aften 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

