Voldum på verdenskortet – Åben Landsby
Voldum Lokalråd har iværksat en marketingkampagne af vores landsby, med det formål at få folk i hele Østjylland til at
komme ud og besøge os og måske blive inspireret til at søge til Voldumegnen for at bo. Derfor holder vi to arrangementer,
som skal være med til at skabe opmærksomhed om byen:
Borgermøde – Det moderne landsbyliv
Torsdag d. 30. Maj 2013 kl 19 i hallen.
For at sætte gang i debatten om det moderne landsbyliv, så arrangerer vi et borgermøde i hallen, hvor landsbyforsker
Jørgen Møller fra Aalborg Universitet, borgmester Niels Boring og borgmesterkandidat Anders G. Christensen vil diskutere
og komme med bud på hvad et moderne landsbyliv er, og hvad det står overfor af udfordringer. Kom og vær med, så
medierne kan se en fyldt sal som optakt til:
Åben Landsby
Søndag d. 2 Juni 2013 fra kl. 11 til kl 15.
Vi inviterer simpelthen alle til at komme ud og se byen, se landskabet, se byens institutioner og mulighederne for at
bosætte sig her.
Man starter i hallen, hvor der er udstillinger fra byens erhvervsdrivende, udstilling om udstykningsplaner,
arkitektstuderendes ideer til hvad man kan lave den gamle foderstofbygning om til og selvfølgelig lidt kage.
Fra hallen kan man bevæge sig over og se skolen, man kan gå videre gennem byen og møde dagplejere med børn i
parkanlægget, man kan hilse købmanden, besøge ældrecentret, børnehaven og bevæge sig videre rundt, helt op til
forsamlingshuset i Nielstrup.
Så vær med til at modtage Voldums gæster!
Der er mange måder at deltage på, start med at hejse flaget, sid udenfor og drik en kop kaffe og inviter folk ind, hvis de
kommer forbi. Tag selv venner og bekendte udefra med til dagen. Man kan gå ned på det grønne område på Østervænget
med børn og børnebørn og gå gerne en tur med dem op forbi hallen, og se hvad der sker der.
Hvis du vil deltage yderligere, så kan man melde sig som Voldum-guide og vise en gruppe af gæsterne rundt i byen. Man
må også gerne tage bilen med og køre gæsterne en tur rundt i landskabet.
Derudover kan du hjælpe ved købe en streamer med det nye logo og slogan: ”Voldum – hele pakken – hele livet” for 20 kr
hos købmanden og i hallen, til at sætte på sin bil, så vi får lavet noget reklame. På Voldumnet.dk kan man hente en sig en
kopi af logoet til at sætte på sin email/facebook signatur.
Så følg videre med på www.voldumnet.dk og på facebooksiden www.facebook.com/VoldumBy.
Med venlig hilsen – Voldum Lokalråd

