Mødestedet ”Fra Vugge til Krukke”
Informations- og drømmemøde
Onsdag den 2. september 2020. kl. 16:00 – 18.00
Ådalsskolens skolegård, Ådalen 2, 8544 Skørring, Mørke
Kom og se skitserne af Ådalens fremtidige mødested. Det er tid til at prioritere! Få
indflydelse på prioriteringerne og den endelige udformning. Vi drømmer om et så
godt og visionært projekt, så det nye mødested kan få 4,5 millioner fra Realdania og
Lokale- og Anlægsfonden, til realisering.
Hvilket indhold drømmer du om kommer i Mødestedet fra Vugge til Krukke – hvis alt
er muligt? Hvad skal der ske for at du vil bruge mødestedet? Hvordan skal
økonomien og pladsen prioriteres? Inde og ude?
Kig forbi til 2 timer fyldt af energi og del dine drømme med os, så byder vi på
information, bogbus, lidt til maven og aktiviteter for både børn og voksne.
Arkitekten, repræsentanter fra styregruppen og lokale ildsjæle fortæller om
projektet, og vi glæder os til at høre om dine drømme! Bogbussen, krolfholdet,
ungdomsklubben, IFÅ og spejderne vil byde på aktiviteter, mærk pulsen når vi også
er aktive sammen.

Program: Corona tilpasninger kan forekomme:
Ved ankomsten, får du et kort, over området med alle aktiviteterne tegnet ind.
 Fra kl 16 til 17.30 Aktiviteter, informations- og drømmeposter åbne for besøg.
 Kl 17.30 Opsamling i hallen. Plan frem imod den 1. december.
 Kl 18.00 Fællesspisning for tilmeldte.
Hallen servere en kylling/bacon-sandwich. Pris 35 kr. Tilmelding ved indbetaling
på MobilPay 2671 6674 (Ernst Rahbek) Skriv navn i kommentarfeltet, OBS senest
mandag morgen den 31. aug. kl 8.00.
Vi har styr på Corona-reglerne – du risikerer kun at blive smittet af den gode energi!
Kommer du? Tag hele familien og naboen med.
Med venlig hilsen P.v.a. Styregruppen for Mødestedsprojektet Fra Vugge til Krukke
 Lars Breum, larsbreum@live.dk 4275 4897
 Carl Høj Laursen, Chl@dlf.dk 4043 0337
 Dorthe Lyk, dorthelyk67@gmail.com, 2169 4836
Projektet er støttet af Realdania og Lokal- og Anlægsfonden LOA.

Foto 1 Skitse over mødestedsprojektet, med de 8 dele der er prioriteret lige nu.

Foto 2 En del af det kommende mødested? Amfi / lysgård åbning mod kælderen med
scenefunktion.

Foto 4 Er du mest til udekøkken eller løbesti?

Foto 1 Plads til æbletræer eller ...?

