
Tusind tak til de fremmødte, der deltog til det både oplysende samt under-

holdende foredrag med fremtidsforsker Søren Østergaard i Sydals-hallen 

den 3. maj 2016. 

 

Søren Østergaard berigede os med input i forhold til, hvordan vi b.la. kan 

fange børn og unge i dagens Danmark – herunder i Sydals. Hvordan vi som 

et område som Sydals kan skabe fælles grobund for vores borgere og blive 

et mere attraktivt område at bo og være i. 

 

”Drenge går til NOGET – piger går til noget sammen med NOGEN ” – Fælles 

for dem er dog, at det vigtigste er muligheden for at udvikle og dygtiggøre 

sig og derfor også forventer nogle kvalitative tilbud, der giver mulighed for 

dette. 

 

Tendensen viser, at de lokalsamfund der klarer udfordringen bedst i forhold 

til rekruttering af frivillige, etablering af kvalitative tilbud og arrangemen-

ter er, når det lykkes at udvikle en flerstrenget organisation, hvor der løftes 

i flok og med mulighed for at understøtte hinandens tilbud og aktiviteter. 

Vi havde afslutningsvis en god debat blandt de fremmødte og var enige om, 

at der var flere elementer, som vi var interesseret i arbejde videre med. Vi 

konkluderede, at der er brug for alle frivillige kræfter i Sydals – både diver-

se idrætsforeninger, landsbygrupper, skoler og samt de mange andre akti-

ve organisationer – hvor der er fokus på både idræt, skole og lokalområdet 

generelt. 

 

Ud fra ovenstående opfordrer vi derfor alle foreninger og organisationer 

samt andre interesserede til at støtte op om fremtidens udvikling i Sydals 

og finde én eller flere repræsentanter til at deltage i det første opstartsmø-

de d. 6. juni 2016 kl. 19-21.00 i mødelokalet i Sydals-hallen, Mommarkvej 

352, 6470 Sydals 

 

På første møde er formålet, at vi i fællesskab bliver enige om et fælles mål 

og etablering af milepæle undervejs. Dan Bugslag, Konsulent fra DGI, som 

har erfaring i at støtte lignende udviklingsforløb, vil bistå vores udviklings-

forløb som facillitator og støtte os i etablering af fællesmålsætning. 

Vi håber, at se rigtig mange af jer og glæder os til et kommende samarbej-

de om udvikling af vores dejlige område i Sydals. 

Vel mødt! 

Vi vil skabe et fælles grobund for et attraktivt område 

 

10. maj 2016 

Fælles udvikling af vores 

lokalsamfund i hele Sydals 

Møde 6. juni 2016 

19.00—21.00 

 

Mødelokalet 

Sydals-hallen 

Mommarkvej 352 

6470 Sydals 

Tilmelding: 

1. juni 2016 

til Maria Nielsen 

Mobil: 28709347 

christensen85@gmail.com 


