Vil du have mere liv i Jegerup ??
Vi vil gerne invitere lige netop dig og din familie til en inspirationsdag udover det
almindelige
lørdag den 28. maj kl 11.00 - ca. 14.30 på Jegerup skole
Vi har mange ildsjæle og mange foreninger, og der skal ikke nedsættes flere bestyrelser
og udvalg, men vi vil gerne høre jeres mening om, hvad der skal til for at gøre
Jegerup endnu mere attraktiv for alle aldersgrupper. Vi har nemlig nogle
fantastiske fysiske rammer at udfolde os i. Vi har et flot nyt multihus, den gamle skole,
forsamlingshuset og naturen lige uden for døren med sportsplads, krolfbane, mange
stisystemer osv.
I hverdagen har alle travlt, så vi vil gerne invitere jer til et pusterum, hvor vi sammen
snakker om det lokalsamfund, vi alle er en del af. Mens de voksne snakker, er der
underholdning for børnene.
Undervejs i dagens program er der frokost og kaffe. Det hele er gratis. Det
eneste vi beder jer om, er at møde op og give jeres mening tilkende, uanset om
du er ny eller gammel i Jegerup.
Vi har engageret en professionel inspirator, indpisker, facilitator og sparringspartner.
Tyge Mortensen er lokalrådsformand i Rudme, en lille glad landsby på Midtfyn. Tyge er
tidligere højskoleforstander på Ryslinge InnovationsHøjskole, hvor han stod for at skabe
et nyt og banebrydende højskolekoncept med fokus på nytænkning og iværksætteri.
Tyge stiftede for et par år siden Landsbyhøjskolen, som har til formål at skabe glæde og
udvikling i Danmarks landsbyer. Med Tyge som sparringspartner får man glæde af al
den viden, han har opnået igennem snart 15 års arbejde med landsbyudvikling,
innovation og forandringsprocesser i større virksomheder samt offentlige institutioner.
Vi håber, at du sammen med din familie og dine naboer siger ja tak til invitationen. For
at vi kan sørge for gratis mad og drikke til jer beder vi om tilmelding senest den 22. maj
2016. Tilmelding kan ske til Edith, Bygaden 41, tel 51292988, edithjepsen@gmail.com
eller Solveig, Kærager 7, tel 31907780, slarsen5@bbsyd.dk
Med venlig hilsen
Jegerup Landsbyforening & Jegerup Ungdoms- og Idrætsforening

