Elskovsrede i Borris skal sikre børnetallet
BORRIS

Elskovsrede i Borris med udsigt
over åen skal sikre børnetallet

Gode ildsjæle føder nye ildsjæle, mens de
gode ildsjæle virker – Men de nye ildsjæle
skal føres frem og have anerkendelse.

Skæve historier med kant er f. eks. når Inger foreslår, at vi
skal have et udkigstårn med elskovsrede på toppen, og når
lodsejer Jens Sørensen springer op i begejstring og siger:
hvor mange kvadratmeter ned til åen skal du bruge, da jeg
vil gerne lægge jord til.

Ejnar Jørgensen
Styrke sammenhængskraft
Vi vil samarbejde på tværs,
når vi langtidsplanlægger, da
det er på den lange bane, vi
får fordelene af det tværgående samarbejde, som
er styrkende for sammenhængskraften i kommunen.
Vi vil bakke op om hinandens
projekter – og bidrage konstruktivt til at arrangementer bliver endnu bedre. Hvis
der sker noget i Bork – så kan
vi da sende en bus afsted fra
Borris. Vi skal ikke kopiere
hinandens projekter – men
skabe nyt. Alle småbyer i
kommunen skal dyrke hver
deres forskellighed.

Vi skal vise de positive vinkler – tale ting op.
På den måde får vi energi til mere.
Anders Krejberg

BORRIS
Borrishallen

Børn bør undervises i Naturens Rige
Børn skal lære at lege i naturen. De skal til Hvide Sande og
boltre sig i fjordens aktiviteter. De skal også til Borris og
lære at fiske med flue. Børnene skal kende deres natur og
den skal være en legeplads, de slet ikke kan undvære. De
gamle markveje og småveje, skal på kort, så man kan tage
på smukke køreture i kommunen uden for alfavej.

– og så skal hele initiativet med Naturens
Rige ud over kommunegrænsen, selvom det jo
handler om os.

Naturens Rige
= Ejerskab og
Identitet
Tilflyttere har det, ligesom Naser Khader siger: I
Danmark er jeg ikke født ,
men der har jeg hjemme.
I Borris formår vi at få
tilflytter til at føle: Borris
er jeg ikke født, men der
hører jeg hjemme ! Det er
velegentlig også essensen ved Naturens rige vi
skal føle ejerskab og give
identitet.

Ellen Hommelhoff
Aktiviteteskalender for hele kommunen

Og når vi skal prale lidt mere, så skal vi også rose
lidt mere. Det giver nemlig også lyst til arbejdet.
Lisbeth Bjerre

Vi skal gøre mere ud af at have en kommunal fælleskalender med arrangementer for hele kommunen. Et fælles
kommunikationsforum med aktiviteter og idéer vil skabe
sammenhængskraft i kommunen. Vores klubber kan
herinde bedre lave flere fælles arrangementer – ikke store
konkurrencer – men arrangementer, som giver mulighed
for et endnu bedre fællesskab og netværk blandt ligesindede i vores kommune.

