I Herborg er man aldrig alene med det gode projekt
HERBORG

Man kan, hvad man vil.
I Herborg er der altid folk, der er klar til at bakke op om
projekter, der bliver sat i søen. Det trygge og nærværende
fællesskab er bærende for det gode samarbejde i byen og
der er et brændende engagement for at få tingene til at
lykkes. Det er det, vi skal reklamere med ude omkring os,
f.eks. med konkret reklamemateriale på virksomhederne
i byen.

Vi retter ryggen og fortæller vores børn, vi er
stolte af at bo her og de værdier der er i det.
Maibritt Chemnitz

Vi skal sørge for at passe godt
på vores natur.
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Villiam Dyrvig
Naturen som legeplads.
Vi vil gerne holdes i gang og være fysisk aktive. Naturen
kan bruges som baggrund for events eller faste arrangementer som f.eks. crossfit, skinnecykler til Sogneparken
eller gåture på den nye fine cykelsti. Der kan skabes aktiviteter på tværs af bygrænserne og inddrage hinanden i de
gode fællesskaber også.

Roadtrip og
autocampere
Man kan skabe bedre muligheder for turister med autocampere. F.eks. med en fælles RKSK kortlægning af mulige
holdepladser, også gerne lidt udenfor alfarvej, hvor man kan
være i fred og netop opleve den flotte natur. Eller man kan
skabe en fastlagt rute som roadtrip gennem området for
cyklister, gående, med campingvogne eller autocampere.

Det kan godt være, det kun er nogle få der går
forrest, men der så betryggende at vide, at altid
er en hel masse, der er klar til at løbe efter.
H.C. Vad

Udkantsdanmark
med et positivt
indhold
Herborg ligger i udkantsdanmark. Heldigvis! Her
er der højt til loftet, grønt
når man ser ud af vinduet,
og naboen er tæt på i mere
end én forstand. Frivilligheden blomstrer og vi
kommer hinanden ved.
Vi skal turde stole på de
tossede ideer vi får, og føre
dem ud i livet sammen.
På den måde, kan vi give
det at bo i udkanten det
rette indhold og de ord, det
fortjener.

De unge er de gode
ambassadører
Når de unge mennesker
kan lide at bo i Vestjylland,
og siden rykker ud for at
studere, vil de være gode
ambassadører for området.
Man skal være stolt af sin
hjemegn og også turde sige
det højt ude i verden. Vi
skal værne om vores unge
mennesker, så de også er
glade for at bo her, både
så de fungerer som gode
ambassadører, og så de
måske får lyst til at flytte
tilbage igen.

