
Velkommen 	l Nyt fra VestRum  

De første arbejdsgrupper - eller vi kan kalde dem 

ArbejdsRum - er nu ved at komme i gang på hvert 

deres område. Tre af dem holder møder i de kom-

mende uger, hvor du også er velkommen.  

Ak	viteter på tværs 

Der er møde mandag den 18. april klokken 19.00 i 

Hover Kultur- og Fri&dscenter. 

Selv om det er det andet møde i gruppen, er nye 

velkommen &l at komme og sæ+e deres præg på 

arbejdet. Eller komme med nye, gode ideer. 

– De må gerne tage naboen med, lyder det fra Cha-

lo+e Kamp, der er kontaktperson. 

Du kan kontakte Chalo+e på mobil 21 53 56 05 eller 

mail chalo+ekamp@gmail.com. 

Natur og frilu�sliv 

Vi har natur overalt, hvor vi færdes i VestRum. Og 

selvfølgelig skal vi udny+e det. Så Natur og frili7sliv 

holder møde den 26. april. Tid og sted er ikke helt 

på plads. Men hvis du tænker, det er noget for dig, 

så kontakt Else Trabjerg på mobil 61 74 91 42 eller 

mail else.trabjerg@vest.rm.dk. 

Opstart med Kommunika	on 

En af hjørnestenene i selve projektet er fælles kom-

munika&on. Derfor er der indkaldt &l opstartsmøde 

&rsdag den 19. april klokken 19.30 i No Sognehus. 

Så er du interesseret i hjemmesider, app, facebook 

eller synes det er sjovt at sæ+e bogstaver e7er hin-

anden så kontakt Esben Mid&by og hør mere. Du er 

selvfølgelig også velkommen &l bare at møde op &l 

opstartsmødet. 

Du kan kontakte Esben på mobil 30 68 06 68 eller 

mail esben@mid&by.dk. 

Erhvervsfolk i samlet flok 

Vi drømmer om at få samlet nogle erhvervsfolk. Det 

tror vi på vil skabe noget dynamik. Men hvordan 

kan rammen være? Og hvad med indholdet? 

Vær med fra starten og sæt dit præg på, hvad I er-

hvervsfolk kan bruge hinanden &l. 

Der er endnu ikke sat en mødedato på. Men hvis du 

er interesseret eller vil vide mere så kontakt Bjarne 

Korsdal Nielsen på mobil 28 34 02 17 eller mail  

bjarne_korsdal@hotmail.com. 

 

Landsbyklyngen VestRum er et samarbejde mellem de syv sogne i Hee, Hover, No, Stadil, Tim, Torsted og Vedersø. Projektet er 

stø+et økonomisk af Realdania, DGI og Ringkøbing-Skjern Kommune. Bag VestRum står en styregruppe med folk fra alle sogne 

og en kommunal medarbejder. Projektlederen er fra DGI. Projektet løber frem &l e7eråret 2016 i sin nuværende form. 

Læs mere om landsbyklyngen VestRum på hjemmesiden vestrum.dk eller på Facebook facebook.dk/VestRumDK 
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