
VestRum Event 2020
Et stærkt VestRum for fremtiden

29. - 30. august 2020
Omkring Timhallen



Vi vil gerne vise hinanden og omverdenen, hvad de syv sogne i fællesskab kan præstere og tilby-
de, så man får øjnene op for, at vi lever i et stærkt, dynamisk samfund, hvor man har lyst at blive og 
dele fællesskabet med andre, og ikke mindst så andre også får lyst til at slå sig ned i VestRum – og 
være med til at udvikle området.

Eventet løber over to dage: 29. – 30. august 2020 og placeres i, ved og omkring Timhallen. Om-
rådet er til pas stort, og Tim ligger centralt for udstillingen – både for borgerne i VestRum og ikke 
mindst for alle de besøgende der kommer udefra.

Vi er syv sogne og vi har lavet syv hovedområder for eventet:
Erhverv & økonomi
Bosætning
Turisme
Fritid – Natur & Oplevelser
Energi
Kulinarisk VestRum
Ungdom & uddannelse

Under hver delområde vil der naturligvis være mange underområder.

For hver hovedområde skal der oprettes en arbejdsgruppe, der selv planlægger med hvem og 
hvorledes, de skal præsentere sig på eventet. Hver arbejdsgruppe skal have en tovholder, der re-
fererer direkte til styregruppen i VestRum.

Ud over arbejdsgrupper for de syv hovedområder, skal der nedsættes arbejdsgrupper, der skal 
tage sig af indretning og fordeling af pladsen omkring Timhallen (logistik) og Presse & Pr..

Opbakning nødvendig
En væsentlig forudsætning for at eventet i det hele taget kan lade sig gøre, er at alle sogne, for-
eninger og mange enkeltpersoner bakker op om projektet. Vi forventer at sognene byder ind med 
de ressourcer, de har: stiller telte, udstillingsplads og udstyr gratis til rådighed, lige som de er 
med til at opbygge hele eventet. Og ikke mindst, at man ude i sognene er opmærksomme på, 
hvad man kan byde ind med, både som udstiller og som hjælpere. 
Der er rigtig mange muligheder for at vise, hvad vi har at byde på i VestRum, og styregruppen kan 
ikke vide alt – og vi kan ikke kontakte alle, der har noget at vise frem. Derfor er det nødvendigt, at 
man i sognene er opmærksomme på mulige emner, og at man også selv byder sig til!
Den vestjyske fornærmethed over, at man ikke er blevet spurgt, kan vi ikke bruge til noget!

Udgangspunktet er, at det først og fremmest er udstillere, der har adresse i VestRum, der udstiller 
på eventet. Afvigelse herfor er relaterede virksomheder i kommunen, som har væsentlig betyd-
ning for VestRum, men ikke direkte er repræsenteret i VestRum: Ejendomsmæglere, forsikring, m.v.

Økonomi og PR
Økonomien er et af de svage hjørnestene i projektet. For at bringe oplysning om eventet ud til 
de omkringliggende kommuner (hvorfra vi selvfølgelig håber, der kommer mange interesserede 
gæster), skal der annonceres i flere lokale aviser/ugeaviser. Der skal udarbejdes et decideret ud-
stillingshæfte, hvor alle udstillere er nævnt m.v. Vi har planer om, at der ved alle indfaldsveje til 
VestRum skal placeres store balleplakater og sejl. Det koster naturligvis penge, og et foreløbigt 
overslag viser udgifter omkring 85.000 kr. + moms.
Derudover har vi igangsat et filmprojekt, der frem mod eventet skal vise, hvad VestRum er og kan 
tilbyde.

Udgangspunktet er, at det skal være gratis at besøge eventet. Det skal være gratis at have en stand 
(man må tage betaling for salg og større smagsprøver). Alle udstillere bliver gratis nævnt i udstil-



lingshæftet. Ønsker man at annoncere i udstillingshæftet og i informationsmaterialet i aviser/uge-
aviser, hvilket vi håber, der er mange der vil, koster det naturligvis et rimeligt beløb.

For at få økonomien til at hænge sammen ansøger vi naturligvis diverse puljer om et klækkeligt 
tilskud til projektet.

Tolketjeneste
Vi har mange udenlandske tilflyttere i vores område, og formegentlig kommer der også ikke 
dansktalende gæster til eventet. Derfor har vi brug for personer, der behersker dansk og et uden-
landsk sprog, så flest mulige får en spændende oplevelse på Event 2020!

De syv udstillingsområder:

Erhverv & økonomi
Vi har mange erhvervsvirksomheder i VestRum, og vi vil gerne vise dem alle – selv om det ikke er 
muligt.
Der er mange virksomheder indenfor håndværk, produktion, service, landbrug, byggeri, handel, 
finansiering, forsikring, m.v. – både store og små indenfor såvel den private som den offentlige 
sektor. 
Vi regner med, at mange vil have en stand og vise lige præcis det, som de er gode til. Man kunne 
også tænke sig, at nogle brancher slog sig sammen, og viste i fællesskab, hvad de kan. Det kunne 
som eksempel være lokale tømrer, landmænd med økologisk drift – kun fantasien sætter grænser!

Der oprettes en jobbørs, hvor virksomhederne kan søge lærlinge og arbejdskraft, og hvor interes-
serede kan søge job.

Er det her vi præsenterer alle vores ”forsamlingshuse/mødesteder”!?

Bosætning
Det er jo det, det hel drejer sig om. At folk bliver boende i området, og at nye flytter til. 
Vækst er nøgleordet for fremtiden.

Vores byer og VestRum som helhed skal være præsentabele denne week-end. Flagene hejses i alle 
byer, ved alle huse!

Der er mange gode huse, ejendomme og grunde til salg i VestRum. Vi skal have de lokale ejen-
domsmæglere til at gå sammen og præsentere udbuddet for såvel land og by. De skal lave en 
fælles annoncering for hele VestRum op til eventen.
Vi skal have vores lokale sparekasse, kreditforeninger og forsikringsselskaber på banen, så der kan 
laves finansieringstilbud til interesserede købere.

Bosætningen skal naturligvis kædes sammen med de mange gode service-, fritids- og arbejdstil-
bud, der er i VestRum.

Her kunne de forskellige Borger- og sogneforeninger stå med deres stand og oplyse om alle de 
goder, der tilbydes i sognene!

Turisme
Turisme er et væsentlig erhverv i VestRum og skal præsentere gæsterne for de utallige muligheder, 
vi har at tilbyde.



Hotel, campingpladser, B&B, bondegårdsferie, shelters, lejrpladser, cykelruter, ridestier, natur, op-
levelser, fiskeri, kanosejlads, jollesejlads på fjorden, kunst og kultur og alt det, der ikke er nævnt!
Vi skal have det præsenteret, så folk får lyst til at besøge os.

Fritid, Natur & oplevelse
Der er rigtig mange fritidstilbud til alle i VestRum, og vi skal have så mange som muligt til at præ-
sentere det: Gymnastik, fodbold, håndbold, alle sportsgrene (der er mange), spejdere /FDF, cy-
kelhold, rideklubber, pensionistforeninger, foredragsforeninger, amatørteater, friluftsspil, kunst 
(hvis arrangementet: Kunsten inviterer indenfor falder i denne week-end, kunne det jo arrangeres 
i forbindelse med eventet), ungdomsklubber/fritidsklubber, jagtforeninger og de forskelige for-
eninger fra sognene, FC-VestRum, VestRum Cup og meget, meget mere!

Naturen er en perle: Skov, hede, mark, eng, å, strand og hav. Fuglereservaterne, å-systemerne, 
Hind-ø og fjorden. Årstiderne, blæsten, regnen og tørken. Den barske natur mod vest og de gamle 
plantager med hede mod øst.

Oplevelserne står i kø i naturen: Fiskeri, kanosejlads, shelterovernatning, cykelruter, ridestier, van-
dreture, MT-ruter, historie, museer, svampeture, foto-safari på hede og plantage.

Energi
VestRum er fuld af energi!
Elektrisk VestRum, Vindenergi, alternativ energi, varmepumper, solceller, jordvarme, biobrændsel. 
Alle virksomheder og privatpersoner, der arbejder med og for alternativ/vedvarende energi viser, 
hvad vi kan, og hvor langt vi er nået!

Kulinarisk VestRum
Der er ikke mange spisesteder i VestRum, men der er mange, der på en eller anden måde arbejder 
med det kulinariske:
Biavlere med honning, ølbryggere, økogrise, vin?, snapse, vildtpølser, egnsretter?, Økokalve? Kan-
tareller og andre svampe, fisk fra å, fiskesø og dambrug, vildt. Lokale madsnedkere, mad ud af 
huset, kogekoner!

Ungdom & Uddannelse
Skoler, friskoler, efterskoler, aftenskole?, lærlinge/lærepladser, børnehaver, pasningsordninger, 
ungdomsskole, ungdomsklub, fritidsklub! 

Og meget – meget mere!!
Ovennævnte er ideer på planlægningsplan og vi tager gerne imod mange flere - der skal bare 
være nogen til at udføre dem!

OPSTARTSMØDE EVENT 2020
Du brænder allerede for arrangementet, har en masse gode ideer og kan næsten ikke vente med 
at komme i gang! Vi vil gerne vide, hvad du kunne tænke dig at arbejde med!
Du er meget velkommen til at kontake os fra styregruppen - du finder os på VestRum.dk. 

Det vigtigste er, at du møder frem til vores opstartsmøde 

mandag den 28. oktober kl. 19.00 Stationsbygningen i Hee
Venlig hilsen

Carsten Meller - meller@meller.dk


