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Den 30. oktober 2014 

Invitation til deltagelse i fremtidsværksted 
 

Kære … 

 

Vil du være med til at tegne visionerne for vores fælles fremtid i Sejs-Svejbæk?  

Den mulighed har du, hvis du siger ja til at deltage i vores fremtidsværksted. 

I Sejs-Svejbæk Lokalråd tager vi nu det første skridt i processen mod en fælles 

udviklingsstrategi for vores lokalområde, og det sker med et fremtidsværksted. 

 

Fremtidsværkstedet gennemføres 

lørdag den 15. november 2014 kl. 10-15 i Multihuset 

 

Her vil vi med kyndig hjælp fra direktør Hanne Ahrens fra Silkeborg Kommune blive ført 

igennem en dag, hvor vi forhåbentlig får inspiration og masser af idéer til, hvordan vi kan 

præge udviklingen i vores lokalområde. 

 

Til fremtidsværkstedet forventer vi et deltagerantal på omkring 25 personer. 

Vi inviterer dig, fordi vi mener, at du har noget at bidrage med. Samtidig ønsker vi at inddrage 

en bred vifte af synspunkter, erfaringer og viden om vores lokalområde i forløbet, så derfor vil 

du på dagen møde en række repræsentanter for de lokale foreninger, institutioner, 

virksomheder, interesseorganisationer m.m.   

 

Opgaven bliver ved fælles hjælp at tegne de første rids af det, der skal blive til vores 

udviklingsstrategi for Sejs-Svejbæk. Efter nytår udvider vi deltagerkredsen til flere 

interesserede borgere, evt. også med oprettelse af en række mindre arbejdsgrupper. Vi 

forventer at afslutte forløbet med et borgermøde i løbet af 2015, som i sig selv kan blive 

begyndelsen på en ny fase. 

 

Hvad mener vi med udviklingsstrategi? 
Vores udviklingsstrategi skal give os, der bor i Sejs-Svejbæk, et fælles udgangspunkt og 

skitsere den retning, vi ønsker at bevæge os i de kommende års udvikling. Samtidig skal den 

være med til at forme vores lokalsamfunds identitet og sikre den sammenhængskraft, der er 

nødvendig, for at vi kan trives med os selv og hinanden. Udviklingsstrategien skal rumme det 

hele – sammenhæng mellem trafik, arealer, natur, børn, sport og fritid osv. – og den må også 

meget gerne bidrage til at skabe nye relationer og nye aktiviteter mellem os, der bor her.    

 

Vi håber at se dig! 

 

Du vil modtage nærmere deltaljer og praktiske oplysninger om fremtidsværkstedet en uge før 

arrangementet. Tilmelding hurtigst muligt og senest onsdag den 5. november 2014 kl. 12 til 

formand for Sejs-Svejbæk Lokalråd, Helle Præsius Busk på helle.busk@skolekom.dk  eller på 

tlf. 2624 9963. 

 

De bedste hilsner fra Sejs-Svejbæk Lokalråd 

v/Helle Præsius Busk (helle.busk@skolekom.dk), Bjørk Fredslund Andersen (bjorkfa@gmail.com), Klaus 

Kirkegaard (tok@fiberpost.dk), Aase I. Madsen (aam@lille78.dk), Kirsten Kristensen (kirsten@kptk.dk), 

Karen Lykkegaard (sejsfodterapi@gmail.com) og Eske Eskesen (eesilke@post8.tele.dk) 
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