NYHEDSBREV 02—2020
Regn i går, regn i dag regn igen i morgen, markerne er et stor ælte og med mindre regnvejret stopper, er der risiko for, at
broen over Assedrup å bliver oversvømmet, kan man læse i dagens avis.
Ind imellem undres man over, hvor alt det vand da kan komme fra, og man tænker: ”Nu vil vi altså gerne have lidt normale
tilstande og kan så håbe på, at marts, som er den første forårsmåned, vil lade regn og rusk forsvinde”
Normale tilstande får I søndag den 1. marts.
For normalt er det blevet, at byens foreninger holder en fælles event i forbindelse med deres generalforsamlinger.
Det bliver en søndag med lokalsamfundet i fokus.
Så tilmeld jer til lisbeth.bonde@outlook.dk senest den 22. februar,
Hvis I vil:
•

have lidt at spise—og helt gratis endda

•

hygge med andre lokale borgere fra Saksild og Omegn

•

høre om ”Dansen dag,” høre om ”Rude Strand Højskole,” ”Grønt Partnerskab, Norsminde” og den kommende
Folkeskov.

•

gøre jeres indflydelse gældende ved generalforsamlingerne i Idrætsforeningen, Borgerforeningen og
Saksild og Omegns Lokalråd.

Arrangementet foregår i Saksild Borger- og Kulturhus, begynder kl. 11.00, varer ca. 3 timer, er ganske gratis for alle
bosiddende i Saksild, Rude, Kysing, Norsminde, Assedrup, Nølev og Driften.
Det eneste der kræves, hvis I skal spise med, er tilmelding af hensyn til kokken.
Maden i år er fra ”Mad hos Mads,” som nok skal vide at servicere os godt.
Dagsordener mv. kan ses på Lokalrådets hjemmeside.
Bemærk at Borgerforeningens vedtægter er blevet opdateret jf. beslutning fra sidste års generalforsamling.
De reviderede vedtægter kan ses på Lokalrådets hjemmeside under punktet Borgerforening.
Allerede onsdag den 4. marts kl. 19.00 skal I på den igen!
En vigtig afstemning for os alle skal nemlig tages.
3 pastorater er blevet til 1 - nu lyder spørgsmålet: ”Ønsker vi også, at 3 menighedsråd bliver til 1?”
Det vil vores lokale Menighedsråd gerne høre vores mening om.
Derfor:
Kom og gør din indflydelse gældende, deltag i debatten, få svar på dine spørgsmål og få information omkring
menighedsrådsarbejdet.
Mødet foregår i Sognegården og menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Aftenen afsluttes med afstemning omkring evt. sammenlægning af menighedsråd.
Nyt fra Lokalrådet
Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget har besluttet, at den sidste del af trafiksikringen i Rørth etableres i 2020.
Derfor er lokalrådet sammen med lokale borgere fra Rørth inviteret til et debatmøde om diverse tiltag torsdag den 5. marts
på Rådhuset.
Fra Saksild og Omegns Lokalråd deltager Rasmus Eriksen og Anders Kristian Krogager.
www.saksildlokalraad.dk
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Som nævnt i sidste nyhedsbrev, har lokalrådet i år søgt en andel af de fælles lokalrådsmidler.
Vi er tildelt i alt kr. 34.000,00
Heraf er de 4.000,00 kr. øremærket til en ny flagstang ved kirkeruinen i Norsminde, så flaget fortsat kan hejses til
Grundlovsmøder og andre lokale arrangementer.
De 30.000,00 er øremærket til at binde de byer, der hører under lokalrådet sammen med vores fælles DNA—nemlig
historien og de skal bruges inden udgangen af 2021.
Onsdag den 19. februar er der møde i den kreative gruppe, men vi kan allerede nu løfte sløret for, at vi tænker grønt,
vi tænker biodiversitet, vi tænker bænke lavet af træ fra vores lokale slægtsgårde, og vi tænker infostandere med masser
af lokalhistorie.
Fokusgruppen vil gerne høre fra borgere, der kan forestille sig en plads i lige netop deres lokalområde, der vil være
oplagt at bruge til ”byens sted.” Send gerne en mail til lisbeth.bonde@outlook.dk hvis du har en god idé eller to.
Lige om lidt er der generalforsamling, og vi håber selvfølgelig på, at vi kan finde et par aktive medborgere , der vil være
med til at bygge videre på det arbejde, der allerede er så godt i gang i Lokalrådet.
Vi skal være med fremme, når kommunen barsler med ”ting og sager” i vores lokalområde, vi skal være med
fremme, når budgetterne lægges og ikke mindst, skal vi få vores egne drømme og visioner bragt til torvs,
så Saksild og Nølev Sogne forbliver et godt sted at lære, et godt sted at være, et godt sted at bo!
Den tid man investerer, er givet SÅ godt ud, og vi der træder tilbage er fortsat i kulissen, hvis der er behov for det, vi har
blot erkendt, at engang imellem må man lige stoppe op og få pusten og lade nye heste komme til.
Kalenderen
Hold øje med kalenderen på lokalrådets hjemmeside, den opdateres løbende.
Bestyrelsen afholder konstituerende møde mandag den 9. marts kl. 19.00 i Kulturhuset.
Dato for kommende bestyrelsesmøder vil meddeles senere.
Man er altid velkommen til at kontakt et medlem fra bestyrelsen, hvis der er ting, man ønsker uddybet, eller måske mener,
at Lokalrådet kan være behjælpelige med. Kontaktinformationer fremgår af hjemmesiden.
På Lokalrådets vegne
Lisbeth Bonde Formand

www.saksildlokalraad.dk

