
Invitation til  

Ildsjæledag i Vestermose 
Lørdag den 28. januar 2017 ønsker Vestermose Lokalråd atter at samle frivillige, erhvervsaktive og andet 
godtfolk til en formiddag for Vestermoses ildsjæle, og vi håber at se rigtig mange til nogle gode timer i netværkets 

tegn i Henrys Hus, Nordrupvej 34, 4200 Slagelse. 

Sidste år blev det blandt andet aftalt, at der skal kigges nærmere på vores lokalblad. Det har vi taget hul på, og vi 
har besluttet at få lidt professionel hjælp til at kigge det nærmere efter i sømmene og sætte spot på, hvordan vi 
med fordel kan forny. 

Lokalbladet er ikke den eneste platform vi alle benytter os af, når vi vil markedsføre vores aktiviteter, bringe 
vigtige meddelelser og nyheder samt oplyse om, hvad vi laver. Om vi formår at udbrede kendskabet til, hvad der 
rører sig i lokalområdet tilstrækkeligt og skabe den fornødne opmærksomhed er dog en ganske anden sag. 

I år står ildsjæledagen i ”markedsføringens” og formidlingens tegn, for i lokalrådet synes vi, der er god idé i, at vi 
er sammen om at løfte den opgave, det er at nå ud til ”flest mulige spiseborde”. Vi får besøg fra lokalrådet fra 
Hashøj Nordvest, som vil dele deres erfaringer med netop markedsføring og formidling med os. 

Programmet er som følger: 

9.00 Ankomst og morgenkaffe 
9.20 Velkomst ved lokalrådet 
9.30 Formidling og markedsføring – hvordan gør vi det mest effektivt 
 Herunder bl.a.: 

• Ideer til lokalbladet 
• Elektroniske medier 
• Fælles kalender 

11.30 Opsamling på ”opgaver” fra sidste års ildsjæledag 
11.45 Præsentation af idé: Vestermose sommerfestival 
12.00 Frokost og tak for denne gang 
 

Praktisk information:  

Vi serverer et rundstykke, kaffe og the når vi mødes og frokost med øl og vand, når vi slutter. 

Er I en forening, klub, menighedsråd eller andet er der ikke begrænsninger på, hvor mange I kan deltage, men da 
lokalet er af begrænset størrelse sker tilmelding efter ”først til mølle”-princippet. Vær dog opmærksom på, at der 
som udgangspunkt kun er sendt en invitation ud til hver forening mm., så vi vil gerne bede om, at I sørger for at 
videreformidle. 

Du/I tilmelder jer ved at henvende jer til Jan (lokalrådets kasserer) på mobilnr. 40 83 88 22 eller mail: 
bernerhansen@yahoo.dk. Det koster 60 kr. pr. ps., som skal indbetales på lokalrådets konto 6070 4399512 (husk 
at angive, hvem betalingen er fra). Tilmelding er gældende, når betaling er modtaget. 

Denne invitation er sendt ud til de klubber, foreninger, erhvervsdrivende mm., som vi mener, kan have interesse i 
sådan en formiddag. Kender du andre, der er interesserede, men som ikke har fået invitationen, er de selvfølgelig 
også meget velkomne til at tilmelde sig, så spred gerne din viden om ildsjæledagen i dit eget lokale netværk. 

Fristen for tilmelding er den 24. januar 2017. Ved tilmelding skal vi have oplysning om navn, 
telefonnummer og mailadresse på alle deltagere og evt. hvilken klub, forening, råd o. lign. du/I kommer fra. 
 

Vi ses 

Vestermose Lokalråd 


