Det bliver både fysisk i medborgerhuset for op til 30 deltagere og
digitalt og med fællessang, når vi mødes om næste skridt for sognets
udvikling – og om en unik mulighed for at teste nye transportløsninger
for vores lokalområde
Alle i Lihme sogn er inviteret til at kickstarte to spændende processer,
som vil gøre en forskel for os og vores lokalområde:
For det første, fordi vi sammen skal arbejde videre med udgangspunkt i visionen (2017/2018). Som et nyt spændende initiativ har vi
sammen med den anerkendte komponist og sangskriver Kirstine Fogh
Vindelev (www.kirstinefv.com) og Pro-vins ApS (www.pro-vins.dk) søgt
midler for tage fællessangen med helt ind i vores udviklingsproces: Når
vi synger sammen, opstår der nye rum og magi. Ikke bare i julen, ikke
bare til fællessang på TV i en pandemi - men altid. Det fælles sprog,
kreativiteten og magien bruger vi, når vi sammen skal bygge videre på
og udleve visionen. Vi skal ikke bare synge sammen, men om og for
Lihme, for at finde ind til og udleve det gode liv netop her.
For det andet har vi fået et tilbud om at deltage i et spændende projekt sammen med Energibyen Skive, hvor nye muligheder for at bevæge sig rundt i lokalområdet de steder hvor offentlige transportmidler
ikke kommer i dag, skal findes, undersøges og testes – sammen med
os i Lihme/sognet.
Da der er begrænsede antal fysiske pladser, skal du/I tilmelde jer senest mandag den 14. december 2020 på listen i Lihme Daglig Brugs.
Du kan ringe din tilmelding til Preben i brugsen på telefonnr. 9756
0008, så skriver han dig/jer på listen.
Hvis du/I foretrækker at deltage hjemmefra, er det også muligt. Der
transmitteres live fra mødet. Linket er på Facebook – ”Lihme Info”, her
er der ingen tilmelding.
Alle gældende restriktioner, anbefalinger og henstillinger fra myndighederne vil vi naturligvis følge med god afstand, korrekt opstilling af
stole, håndsprit mv.

Program
Velkomst og indledning
v. Claus V Mikkelsen, Formand for Lihme Borgerforening
Fællessang
v. Kirstine Fogh Vindelev, komponist og sangskriver
Næste skridt for Lihmes visions- og udviklingsarbejde: Kom
med i en unik og banebrydende proces
v. Ditte Staun, Pro-vins ApS
Hvad kan fællessang og en kunstneriske vinkel forløse og
hvilket egnsværk går vi efter?
v. Kirstine Fogh Vindelev, komponist og sangskriver
Testområde til Energibyen Skives pilotprojekt vedr. bæredygtig mobilitet uden for de større byer
v. Sille Christiane Linnet, Pro-vins ApS
Fællessang
v. Kirstine Fogh Vindelev, komponist og sangskriver
Afslutning
v. Claus V Mikkelsen

Vel mødt!
Med venlig hilsen
Lihme Borgerforening

INVITATION
- Julen bringer nye muligheder og nye
sange for Lihme

Lihme Borgerforening inviterer dig/jer til et kickstartsmøde
for visionsdebat 2.0 for hele området,
den 15. december 2020 kl.19.00.

