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 Foreningen blev stiftetForeningen blev stiftet
den 5/7 2011.den 5/7 2011.

 Foreningen harForeningen har
allerede nu 125allerede nu 125
medlemmermedlemmer

 Er du blevet medlem?Er du blevet medlem?



 ForeningensForeningens
bestyrelse:bestyrelse:

 Erik RasmussenErik Rasmussen
 Anette Anette JorsalJorsal
 Jeremy WattsJeremy Watts
 Inger Inger DonslundDonslund  kassererkasserer

 Jørgen MøllerJørgen Møller  formand  formand



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelser om:Eksempler på udtalelser om:

 BekymringerBekymringer
 ForventningerForventninger
 Drømme / ønskerDrømme / ønsker
 Det godeDet gode
 Det dårligeDet dårlige



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklubVi skal have en filmklub



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklub

                   Det kunne

være godt med nogle ”seniorhuse”

        med fælles faciliteter



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklub

                   Gerne et

  ungdomssted – et kulturhus



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklub
            Jeg vil gerne

kunne blive boende i min bolig



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklub
            Mod til at starte

            nye aktiviteter



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Drømme / ønskerDrømme / ønsker

Vi skal have en filmklub
         Nyt lægehus og et

      hospice ved Frihavnen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubVorbasse-folk har nok i sig selv



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubIkke mange lokale politikere

                i byrådet



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubPolitikerne kender os slet ikke



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubDe frivilliges arbejde tages for givet



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubTrafikken er blevet tungere



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubVi er sårbare:

     skole, plejehjem, marked



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubDe unge forsvinder tidligere

                fra byen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklubHvor går grænsen for frivillighed ?



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 BekymringerBekymringer

Vi skal have en filmklub      Hovedgaden trænger til

                  fornyelse



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Der er stor ide-rigdom i byen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Den modsatte jantelov fungerer her



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Jeg vil gerne være noget for
andre



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Næsten ingen begrænsninger

-  bare ideen er god



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Vorbasse-folk er åbne



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Der er humor og venlighed

i byen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Vi hjælper, hvor der er brug

for det



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Der er en dejlig natur omkring

Vorbasse



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Det er let at være børnefamilie



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Der er handlekraft i byen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Her er plads til ”at være”

(14 årig)



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Det er let at flytte hertil



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det godeDet gode

Det er godt at spise og snakke

sammen – hele landsbyen



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Vi må selv skabe alt på grund

af geografien



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Vi mangler en gårdbutik



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Vi må ikke blive for selvfede



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Mange bor her kun

- og bidrager ikke



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Gode pensionistboliger

mangler



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Lokalrådet er for

usynlig



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

Grundejerforeningen

laver alene marked – der er

også andre opgaver



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 Det dårligeDet dårlige

En lille krise er en god ting



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 ForventningerForventninger

Vi skal have en filmklub
      Den lokale turisme kan

            udvikles mere



VORBASSE-GRYDE 7/9 2011VORBASSE-GRYDE 7/9 2011

 Eksempler på udtalelserEksempler på udtalelser

 ForventningerForventninger

Vi skal have en filmklub
      Fortsat udvikling – det må

       ikke blive en sovepude





Aktiviteter siden 5/7 2011:

5/7 Møde med interessenter

5/7 Stiftende generalforsamling

9/8 Bestyrelsesmøde

18/8 Oplæg for skolens 6. – 9. klasser

24/8 Møde med foreningsformænd

1/9 Møde med foreningsrepræsentanter

7/9 Præsentation af fotoudstillingen om markedet 2011

7/9 ”Vorbasse-gryden”   (spise sammen og drøfte VORBASSE)

18/10 Bestyrelsesmøde

4/12 Præsentation af bogen ”Et godt Marked” på julemessen

Samt   35 – 40 arbejdsmøder



Logo udført af Mette Voldmester



75 kr
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