Græsset er grønnere i Lem
LEM

Et væld af aktiviteter
Det er ikke bare sjovt for børn at bo i Lem – det er også sjovt for de
voksne. I byen er der et væld af arrangementer. Bare i juni måned
kan man få helt sved på panden, hvis man skal deltage i alle de
ting, der sker i byen. Det vigtigt, at det bliver meldt ud i lokalområdet, når der foregår noget, fx kunne der laves en fælles aktivitetskalender for Lem og omegn, så lokale aktiviteter ikke falder på
samme dato. Det kunne også skabe grobund for nye bekendtskaber
og samarbejder på tværs af by- og sognegrænserne.

Vi kan jo en hel del – også mere end vi selv
tror – hvis der lige bliver puffet lidt til os.
Iver Enevoldsen

Det er dig og mig!

LEM

Lem Hallen

De historier, vi går og fortæller hinanden,
de er vigtige. Vi har meget kvalitet her
lokalt, og det skal vi have formidlet videre.
Palle Vej Kirkegaard
Du må gerne
skubbe til mig

Når folk spørger, hvorfor jeg bor i Lem?
Så svarer jeg, at det er fordi, at her
kan jeg få et liv i balance.

Der er mange ildsjæle i Lem,
og så er der mange, der
gerne vil puffes til. Palle
Vej Kirkegaard fortæller,
at: ”Jeg tror, at der er en
del som mig, der gerne skal
have et lille skub.”
Det er der skabt fokus på
med kommunens nye vision
og de afholdte rigsdage. Der
er ønske om, at der også
afholdes dialogmøder på
tværs af Ringkøbing-Skjern
Kommune, som kan bidrage
til et større samarbejde og
fællesskab i kommunen.

"Hvem er det, der skal gøre tingene bedre i vores by og
vores lokalområde?”, spørger Ole Poulsen i sit oplæg. Det
er os selv! Og det er oplevelsen, at initiativer og samarbejder i lokalområdet er blomstret op i den seneste tid,
blandt andet efter at projektet Dynamik i Lem blev skudt i
gang for 1½ år siden med en mission om at skabe sammenhængskraft, gejst og fællesskabsfølelse i Lem.

Kent Viborg Nielsen
De små
sognes styrke
Det er en styrke, vi har i de
små sogne, at de er vant til
at gøre tingene selv.

En rigtig god historie
Når borgerne i Lem skal fortælle om det gode liv, man kan
skabe sig i byen, så er ordvalget vigtigt. I stedet for at sige:
”Det er ikke så ringe”, skal der i stedet lyde et: ”Det er bare
rigtig godt det her!”. For der er meget kvalitet i området, og
ved at fortælle den gode historie, kan man skabe tilgang,
hvilket blandt andet Stauning Skole har gjort. Det foreslås,
at kommunen kan samle de gode lokale historier, så de kan
blive hele kommunens historier.

