Temadag i Vesthimmerland
Tid: Torsdag den 7. februar kl. 09:45-20:00
Sted: Vesthimmerland

Program:
09.45-10.00: Vi mødes ved Aarhus Rutebilstation, Fredensgade 45, 8000 Aarhus C
10.00-11.30: Afgang med bus fra Aarhus Rutebilstation mod Kulturhuset i Hornum
Uddeling af program, deltagerliste og navneskilt i bussen.
11.30-12.00: Velkomst og introduktion til Kulturhuset i Hornum
Kort velkomst til Vesthimmerlands Kommune v. Anne Marie Holm, kultur- og fritidschef.
Hans Grishauge og co. fortæller om omdannelsen af en kirke til kulturhus i Hornum, der ligger midt i
Vesthimmerland med knap 1.000 indbyggere. Hvad er tankerne med kulturhuset? Hvordan kan man
arbejde med at udvikle de udendørs arealer (kirkegården) til en park, der binder kulturhus og den øvrige by
sammen?
12.00-12.40: Fremtidens fællesskaber
Maja Pilgaard giver et overblik over nye fællesskaber, som vokser frem i disse år. Foreningsfællesskaber er
traditionelt bundet til vedtægter, generalforsamlinger og bestyrelser og bliver opfattet som en øvebane for
demokratisk dannelse. Men hvordan finder man spiren til fremtidens demokrati i nye fællesskabsdannelser,
som byder på nye måder at forene sig på med udgangspunkt i globale relationer og lokal forankring?
12.40-13.20: Frokost
13.20-14.15: Workshop. Hvordan udvikler man aktive, lokale fællesskaber?
Workshop med inddragelse af netværkets faglige kompetencer.
14.15-14.45: Afgang med bus fra Kulturhuset i Hornum mod Himmerlands Golf & Spa
14.45-15.45: Golfsafari på Himmerlands Golf & Spa
Thomas Nielsen fra Himmerland Golf & Spa viser rundt og fortæller om Made in Denmark. Hvordan får man
80.000 tilskuere til en årlig tilbagevendende event langt fra storbyen?
Rundvisningen byder også på præsentation af stedets udvikling af aktiviteter samt en demonstration af
TrackMan, som nu for alvor har slået igennem som en succesfuld startup til brug i både golf, baseball og
NFL. Idan Forum stiftede bekendtskab med TrackMan allerede i dets spæde opstart.
15.45-16.00: Kaffepause med kage og frugt

16.00-16.30: Vesthimmerland i vækst
Turistdirektør i Vesthimmerland Kommune Jimmi Pedersen, fortæller om vækst i turismen. Væksten sker i
en tid, hvor indbyggertallet er svagt faldende. Hvilken rolle spiller lokale, frivillige aktører og foreninger i
kommunens vækst i turisme, og ser Jimmi Pedersen potentialer og/eller udfordringer ved at samarbejde
med det lokale foreningsliv?
16.30-17.00: Afgang med bus fra Himmerlands Golf & Spa mod Lanternen i Løgstør
17.00-17.45: Se en vaskeægte ’Gazelle-facilitet’ udvikle sig i en af Danmarks yderkroge
Lanternen i Løgstør er blevet til på baggrund af blot syv års hårdt arbejde fra lokale kræfter. I dag står
centeret med en dobbelthal, en multisal, en lethal, tennisbaner, fitnesscenter, spinning og skydecenter.
Seneste skud på stammen er ikke mindre end en biograf. Hør om centerets tilblivelse, om skydecenterets
medlemsfremgang ved at flytte fra en kælder til synlige, centrale lokaler, og om de nye brugergrupper, som
er blevet en del af centerets dagligdag som følge af den nye biograf.
17.45-18.30: Fælles afrunding og refleksion
Bidrag med synspunkter fra en lokal aktør fra Vesthimmerland Kommune. (TBA)
18.30-20.00: Afgang med bus fra Lanternen i Løgstør mod Aarhus
Middagen serveres i bussen på vej retur.

