Skjern vil have virksomhedernes medarbejdere
ud som ambassadører for kommunen i arbejdstiden
SKJERN

Udfordringen er ”Udkantsdanmark”
Derfor skal Erhvervslivet lade deres medarbejdere være ambassadører for kommunen, når de er ude i landet. De skal kunne
omdele smukke og interessante foldere (coffee table book)
og fortælle om kommunen som en del af deres samtaler med
andre i pauser. Folderene skal kunne aflive myter om Udkantsdanmark og fortælle andre historier f.eks. broerne i Ringkøbing
Skjern Kommune – og ikke dørene.

Der er mange flere gode historier end vi går
og tror – men vi skal også huske at fortælle
dem til de rigtige hver gang.
Mette Fogh Møller
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Leg med Vand

Idéforum på tværs i hele kommunen

Vi skal ud over kommunegrænsen med gode historier
om vores natur. Naturens
Rige skal afspejle sig i alt,
hvad kommunen gør og vi skal
lægge beskedenheden bag
os og være stolte og tænke
skævt. Skjern Rensningsanlæg skal laves til et vandoplevelsesanlæg med vandleg
og bassiner til dyrkning af
sære ting som muslinger og
tang. I Søndervig skal vi have
vandbade, som skal sikre badning for unge og gamle uden
drukneulykker. Børnene skal
have svømmeundervisning i
fjorden og kende deres natur
som en del af deres DNA.

Sammenhængskraften i kommunen øges gennem et forum,
hvor Idéer udveksles og udvikles i fællesskab med ligesindede
i hele kommunen. Lokale historier kan her fortælles og være
fundamentet for erfaringsudveksling og udvikling af alle kommunens bysamfund. Vi skal også have virkelige mødesteder i
vores byer, hvor vi kan lade idéer blomstre og udvikles fordi vi
taler sammen.

Skjern er da bedst, men jeg har da respekt for, at
andre vælger at bo et andet sted – vi skal også
prale af vores nabobyer.
Carsten Bille Petersen

Sambafest i
Naturens Rige

Byrådet skal også selv sikre, at visionen
efterleves i de tiltag, som sættes i værk.
Mette Fogh Møller
Sammenhængskraften i
Naturens Rige
Sammenhængskraften
øges, når vi alle har lært,
hvornår det betaler sig at
arbejde sammen som en
kommune eller i fællesskab
med naboerne, og hvornår
man skal arbejde som sig selv
helt lokalt.

Vi skal tænke sammenhængskraft ind ved at lave en
samba-stafet gennem kommunens byer, hvor det ene
karneval afløses af det andet,
hvor børn klæder sig ud og
synger og danser i gaderne til
karnevalsfest fra by til by, til
vi har nået hele vejen rundt.

SKJERN

Skjern
Kulturcenter

Hvor højt kan initiativerne omkring Naturens
Rige nå på National skala. Vi skal nå ud over egne
grænser, hvis vi skal øge tilflytningen.
Niels Najbjerg

