LIV I LANDET
LAND I LIVET

DEN LEVENDE LANDSBY

Vi har et levende lokalsamfund med landsbyer, kirker, skole, børneinstitutioner, fritidstilbud, dagligvarebutik og småerhverv.

Model for samarbejde
Det er vigtigt at foreninger og institutioner og erhvervsliv mødes og drøfter hvordan vi kan
samarbejde om de positive tiltag der sker i området. På den kan vi sikre at vores potentialer
og ressourcer kommer i spil til glæde for os alle sammen
Sørbymagle som centrum for fritids- og kulturaktiviteter
I Sørbyområdet er der et rigt foreningsliv og mange engagerede borgere. I Sørbymagle er
Hvilebjergskolen, Sørby Børnehave, Skovbrynet og Hallen omdrejningspunkt for social aktivitet og fysisk udfoldelse til glæde for rigtig mange. Vi ønsker at fastholde og styrke dette
omdrejningspunkt og udnytte dets muligheder for fællesskab og engagement.
Sørbyhallen som kulturcenter
Hallen og området omkring fungerer som socialt mødested. Hvis hallen blev omdannet til kulturcenter med moderne faciliteter til sports-, kultur- og mødeaktivitet, vil den kunne være
ramme for endnu ﬂere aktiviteter end i dag.

At styrke fællesskabet
Fællesspisninger
At spise sammen er en unik måde at lære hinanden at kende på. På Hvilebjergskolen kan vi
lave fællesspisninger og bruge skolens faciliteter til fælles gavn og glæde.
En fest for os alle
Rigtig mange i Sørbyområdet er engageret i Sørbymarkedet, som er en fest for alle på Vestsjælland. Men hvad med om vi fejrede fællesskabet og holdt en fest for alle borgere i området
– uanset alder? Eksempelvis Sund Sørby Dagen.
Velkommen til tilﬂyttere
Alle der vælger at ﬂytte til Sørbyområdet skal føle sig velkommen. Ved at opsøge dem og fortælle dem om vores foreningsliv og fritids- og kulturtilbud, kan de lettere blive integreret i
vores lokalsamfund.

Initiativer:
• Udvikle en samarbejdsmodel for foreninger og institutioner og erhvervsliv som sikrer at
den bedste udnyttelse af lokale potentialer og ressourcer
• Omdanne Hallen til et moderne kulturcenter
• Styrke fællesskabet og holde en fest for alle os der bor i Sørbyområdet
• Bruge skolens undervisningsfaciliteter til fælles spisninger så vi kan lære hinanden bedre at
kende.
• Byde tilﬂyttere velkommen og fortælle dem om alle de fritids- og kulturtilbud, der er i
Sørbyområdet.

