Er der noget Stauning ikke kan?
STAUNING

Fælles om at fortælle de gode historier

STAUNIING

Stauning
Sognegård

Det kan være svært at fortælle gode historier om sig selv
og sit eget sogn. Men måske kan vi fortælle gode historier
om hinandens sogne og anerkende det som andre er gode
til. En der arbejder ude på Klitten fortæller, at på hendes
arbejdsplads har Stauning ry for at kunne alt. En hyppig
kommentar fra kollegerne er: ”Er der noget I ikke har i
Stauning?”

Vi skal blive bedre til at koordinere og deltage i hinandens
sogneaktiviteter, så vi tager til Rock i Ringkøbing og andre tager
til Stauning Jazzfestival. Alting skal ikke være alle steder.
Mark Sørensen

Synlighed
Det er vigtigt at skabe synlighed om de stier og andre tilbud
der allerede findes i lokalområderne. Helst på nettet, så både
lokale og potentielle tilflyttere kan se mulighederne og
benytte sig af dem.

Der skal være plads til alle.

Hestene vil gerne hjælpe med
at trampe en sti.
Helga Rude Nielsen
Lokale samarbejder
på tværs af sogne
Der skal ikke være alting
alle steder. Hvis de små
sogne skal overleve er det
vigtigt at de f.eks. indgår
samarbejder om skoler,
så der bliver en god skole
i stedet for to eller flere
mindre skoler, som ikke kan
overleve. Og samarbejde
handler ikke kun om skoler,
men også om at deltage i
hinandens sogneaktiviteter
og respektere at nogen
har fundet på noget godt
i nærheden og støtte op
om det og gøre det endnu
bedre. På den måde bliver
vi hinandens styrke i stedet
for konkurrenter.

Naturen i området er eftertragtet til brug for mange forskellige
formål, hvor nogle endda kan virke modstridende. Men i Stauning
har man lykkes med at indgå i et samarbejde mellem jægere,
mountinbikere og løbere om at finde en løsning, så der tages
hensyn til alle parter, og alle har mulighed for at bruge naturen
i området. Det påpeges, at det er meget svært at være rytter i
Ringkøbing-Skjern Kommune, og det burde være muligt at lave
sti-samarbejder, hvor der også er plads til ryttere i lighed med
løbere og mountinbikere.

Min veninde havde boet nabo til stien i 25 år
uden at ane den var der.
Dorthe Iversen

