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Landsbyrådet
Byrådet og Landbyrådet på bustur i Rebild
Øst Klyngen
På den årlige besigtigelsestur og dialogmøde for Byrådet og
Landsbyrådet gik turen rundt til landsbyerne i Rebild Øst
Klyngen.
Turen startede i Siem Forsamlingshus, hvor Gitte Holm,
Krastrup gav et kort oplæg om samarbejdet i Rebild Øst
Klyngen. Turen gik videre til Smidie, Solbjerg og Korup. Der
blev fremvist aktuelle projekter, fremtidsplaner og diskuteret
udfordringer for landsbyerne.

Ny bestyrelse i Landsbyrådet
Michael Frederiksen takkede af som formand på årsmødet og
gav stafetten videre til Merete Langeland fra
Gravlev. Bestyrelsens medlemmer:
Merete Langeland (formand)
Birgit Christensen, Guldbæk (næstformand)
Carsten Bojesen, Hjeds
Lilli Brunø, Ll. Brøndum
Michael Frederiksen, Skårup
Per Svarre Petersen, Sønderup
Rica Jensen, Skibsted
Kersten Bonnen, Aarestrup
Birgitte Mikkelsen, Horsens

Formanden har ordet
Den nyvalgte bestyrelse for Landsbyrådet er trukket i
arbejdstøjet. Udover landsbyrådets traditionelle aktiviteter er
der er mange spændende opgaver at tage fat på. Den største
opgave bliver, at få den vedtagne landdistriktspolitik og
tilhørende handleplan sat i gang. Da opgaverne/projekterne er
mange, vil de blive løst i prioriteret rækkefølge, men nogle af
de første opgaver vil helt sikkert blive udfordringerne med den
manglende mobildækning og nedrivningspuljen.
Vores mål er, at Landsbyrådets arbejde skal være medvirkende
til at styrke fællesskabet både i og mellem de enkelte
landsbyer.

Invitation til Landsbybesøg i Veggerby
Sogn – kom med og se ”Røverne i Rold”
I år er landsbybesøget et spændende kulturelt arrangement i
Veggerby Sogn. Arrangementet afvikles d. 30. August kl
18:30 i den lille oase – Horsdalen, som ligger lige udenfor
Bradsted. Som hovedattraktion vil Hjeds Folketeater opføre
egnsstykket ”Røverne i Rold” skrevet af Birgitte Herskind og
Pia Haven og med lokale skuespillere og scenografer. Desuden
medvirker Veggerby Kirkes mandskor i forestillingen.
Der vil være lidt fast og flydende til arrangementet. Nærmere
detaljer omkring arrangementet følger i løbet af juli/august og
vil herefter kunne findes på www.landsby-rebild.dk inklusive
kørselsvejledning og tilmelding.

Projektpulje til landsbyer med opland
2018 – Ansøgningsfrist 10. september
Der er 150.000 kr. fra Projektpulje til landsbyer med opland
klar til fordeling i efteråret.
I finder ansøgningsskema og ansøgningskriterier på
www.landsby-rebild.dk under menupunktet Puljer og Fonde.
Der er ansøgningsfrist mandag d. 10. september kl. 8.00.
Vi glæder os til at se flere spændende projektideer her for 2.
runde i 2018.

24 timer med fokus på det der virker!
Landsbyrådet arrangerer i samarbejde med Vesthimmerland
og Mariagerfjord kommuners landsbyråd en 24 timers
konference med det formål at give inspiration og mulighed for
erfaringsudveksling mellem landsbyer. Konferencen ”24 timer
med fokus på det der virker” har et spændende og udbytterigt
indhold, der sætter deltagerne i stand til at være med til at
skabe udvikling og engagement til gavn for landsbyerne.
Konferencen finder sted på Løgstør Parkhotel d. 26. oktober
kl. 16.00 til 27. oktober kl. 16.00. Invitationen kan findes i
kalenderen på www.landsby-rebild.dk.

Landsbystafetten 2018
Er det jeres Landsby der løber med Landsbystafetten og de
50.000 kr for den bedste idé? Landsbyrådet og Kulturrådet
ser frem til at modtage jeres ansøgninger.
Udfyld ansøgningsskemaet, som du finder på
www.landsby-rebild.dk og send det til:
Tina L. Rasmussen, Kultur og Fritid tlra@rebild.dk.
Frist; mandag d. 1. oktober 2018 kl. 12.00

Sara Tornøe, Kultur og Fritid
Tlf.: 9988 7714 . sato@rebild.dk

