Tag toget til Tim
TIM & TORSTED

Tim´s Pralesang
Langt mod vest i lille Danmark
Ligger Tim en smule gemt
Denne plet på danmarkskortet
Nyder vi dog helt bestemt.
Vi kan mærke sol og sommer.
Vi kan mærke regn og blæst
Og husk på, hvis du kommer
Byen rækker langt mod vest.

I Torsted er vi ikke plaget af gadelys
Hvis du er født og opvokset i en større by har du sikkert
aldrig oplevet en sort nat. Hvis du vælger at overnatte i
Torsted, vil du få muligheden for at opleve en helt sort
nattehimmel, det ikke er genert af gadelys, men derimod
oplyst at månen eller lysende stjerner.

(Tekst; Diana Mortensen)

Christiansborg taler os ikke op

Jeg er tosset med natur. Det er
derfor jeg er endt her.
Mads Nedergaard

Naturturismen skal selvfølgelig forgå så der sker en
afvejning mellem benyttelse og beskyttelse i forhold til
en lang række af de eksisterende erhverv som findes i
kommunen, men det er vigtigt at vi tænker visionært og
tør prøve nyt og udfordre fremtiden og den udvikling som
i dag delvist modarbejder os.

TIM & TORSTED
Tim Hallen

En vigtig kamp
En af de vigtigste udfordringer for Kommunen
er at sikre og udbygge
mulighederne for at vores
unge med et ønske om en
mellemlang og længerevarende uddannelse fremadrettet har mulighed for
at komme tilbage til det
vestjyske og bidrage til udviklingen af vores lokalområder sammen med deres
ægtefæller/kærester.

Hoverdal Plantage er
kommunes største legeplads.
Jørgen Rabjerg
Vi skal genkendes på Vestkysten

Hvis Ringkøbing – Skjern skal være Vestjylland
Hovedstad, så vil Tim godt være en forstad.
Henrik Ellersgaard

For at blive genkendt i bl.a. Tyskland, er det vigtigt at hele
vestkysten samarbejder og får lavet et fælles layout på
deres turistmaterialer. Hvis vores ideer skal lykkes, skal
der være en ”edderkop” inde på kommunen, der samler
det hele og vi skal som ildsjæle forsætte vores arbejde og
samarbejde med kommunes folk.

