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December måned og dermed hele året går mod sin afslutning, hvorfor det er tid til en lille 

hilsen fra foreningen. 

Dette brev er en naturlig fortsættelse af oktober-brevet. 

Vi havde en spændende dag på Christiansborg den 24. oktober. Dagen havde et 

spændende indhold og den gav gode kontakter, som vil blive "plejet" de kommende 

måneder. Allerede fra morgenstunden var der et indslag i radio-trekanten direkte fra 

Christiansborg - et indslag som vi ved, mange har hørt. 

Også i år var foreningen aktiv med en stand på Julemessen den 2. december. Vi fik snakket 

med en del mennesker, og heldigvis var der både fornyelse af medlemskabet og nytegning 

for 2013. Vi håber mange flere vil tegne sig, for det er et  vigtigt signal,  at der er bred 

opbakning. Både fornyelse og nytegning kan ske ved henvendelse pr. mail til 

kontaktpersonerne, som fremgår af denne hjemmeside. 

Vigtigst lige nu er samarbejdet med Landdistrikternes Fællesråd, som  er i færd med at 

arrangere en temadag i Vorbasse fritidscenter den 9. marts 2013, hvor temaet bliver "De 

frivillige nu og i fremtiden". Måske vil også Ministeriet for by, bolig og landdistrikter være 

aktiv medspiller den dag. Vi håber dagen tilrettelægges, så den vil involvere rigtig mange 

frivillige i forskellige workshops.  Sæt bare kryds i kalenderen allerede nu! Vi er inviteret til 

at deltage i planlægningen den 17. december. Det bliver spændende. 

Allerede 25. januar 2013 regner vi med at deltage i en temadag hos Frivilligcenter Vejle, 

som også har fået øjnene op for de frivillige som et varmt emne. 

Vi samarbejder stadig med Grundejerforeningen, Lokalrådet, Vorbassefonden og 

Erhvervsforeningen om en evt. fællesindsats for Vorbasse. Vi håber at nå så langt, at vi i 

første kvartal af 2013 kan præsentere tankerne og inddrage "Vorbasse" i det videre forløb. 

Den dynamiske Landsbys generalforsamling 2013 er fastsat til 21. marts. Mere herom 

senere. 

Foreninger takker for interesse og opbakning gennem 2012 og ønsker alle  

Glædelig Jul og Godt Nytår 


