Nytårsbrev januar 2015

Det nye år varsler, at det snart er tid til at forny medlemskabet af foreningen Den Dynamiske landsby (DDL).
Derfor er det rimeligt med et overblik over, hvad foreningen har arbejdet med i 2014.
Vi har naturligvis holdt en række bestyrelsesmøder for at planlægge og evaluere på de forskellige
aktiviteter.
I efteråret 2013 arrangerede vi valgmøde i Fritidscentret med de forskellige kandidater. Vorbasse
marklerede sig med et rigtigt flot fremmøde.








I januar 2014 kunne vi præsentere Bosætningsfolderen Grib chancen - flyt til Vorbasse. Den skulle
gerne være bekendt for alle. DDL havde søgt og fået midler til udgivelsen hos Billund Kommunes
Landdistriktspulje.
Over længere tid har vi konstateret, at udstillingsskærmene i Fritidscentret er ved at være noget
medtaget af de mange års brug. Via en bevilling fra Vorbassefonden blev det muligt både at
anskaffe nye skærme på hjul og at renovere en del af de gamle skærme, så nu er vi godt rustet til
at lave diverse udstillinger.
Vi har også søgt Billund kommunes Landdistriktsudvalg om penge til at udgive en børnebog om
Vorbasses historie. Produktionen er i gang. Jeremy Watts skriver teksten og Mette Voldmester skal
illustrere. Vi håber på en præsentation i det tidlige forår.
Endnu et projekt har betydet en ansøgning til Vorbassefonden. Vi er bevilget penge til at kunne
gennemføre et "billedmager- kursus" for pensionister i Vorbasse. Det løber af stabelen i
februar/marts måned, og der vil snart blive annonceret herom.

Alle ovenstående projekter er med til at skabe yderligere liv i Vorbasse og reklamere for Vorbasse.
På Vorbasses torvedag reklamerede vi for os selv. Vi havde en stand og fik snakket med en del
interesserede mennesker. Det betød også, at vi fik en del nye medlemmer.
Indsatsen for at udvikle Vorbasse er et omdrejningspunkt for os. Derfor tog vi initiativ til samarbejdet
mellem "De fem Foreninger". Vi deltager med to mand i foreningernes koordineringsgruppe, og varetager
en slags sekretærfunktion.
Indholdet i dette arbejde er meget bredt og skal ikke beskrives her, men kan læses på forsiden af
vorbasse.dk fra midten af januar og 14 dage frem. Herefter kan det findes under lokalt/de 5 foreninger.
Det er vigtigt, at Vorbasse står sammen for at vise sin styrke. DDL får også mere styrke med flere
medlemmer. Vi har nu 115 private og 10 firmamedlemmer.

Der vil senere blive inviteret til orienteringsmøde om diverse tiltag.

Vi håber på, at I også vil fortsætte støtten til vort arbejde i 2015.
Medlemskabet koster 50 kr. for private og 200 for foreninger og firmaer.
Det er let at betale:
Overfør beløbet til DDL´s konto i Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse konto 9690 - 0000701122 med angivelse
af navn og adresse.
Eller man kan lægge sit beløb i en kuvert mærket med navn og adresse og aflevere det til et
bestyrelsesmedlem:
Jørgen Møller, Dalgasvej 6 (formand)
Gunnar Egsgaard, Sorgenfrivej 5 (kasserer)
Inger Donslund, Parkvej 10
Jeremy Watts, Gl. Grenevej 2
Mette Voldmester, Skjoldbjergvej 13

Vi håber på din støtte
Bestyrelsen

