
VEJLES                        
FOLKEMØDE

KOM OG DEL    
på Vejles Folkemøde

Fredag d. 23. september og lørdag d. 24. september afholdes Vejles Folkemøde og 
som borger kan du sætte dit præg på det. 
Ønsker du at sætte fokus på fx foreningslivet, klima og bæredygtighed, Fællesskaber, Lokalområder, 
Fjorden, Være med til at skaber rammerne for en fælles dialog middag, eller noget helt andet, så er det 
nu du har mulighed!

Læs mere om Vejles Folkemøde på

vejlesfolkemøde.dk 

Foreningsliv
Ønsker du at sætte fokus på foreningslivet, fortælle 
om én eller flere foreninger, eller har du en helt anden 
idé til at skabe opmærksom om foreningslivet?  

100 meter dialog middag
På Vejles Folkemøde er det en tradition, at der fredag 
aften arrangeres en 100 meter lang dialog middag. 
Ønsker du som borger, at være med til at skabe 
rammerne for dette arrangement?

Fællesskaber
Er du en del af et fællesskab, som du ønsker at dele 
med andre? Vil du fortælle om et fællesskab, eller 
ønsker du måske at skabe et nyt fællesskab?

Klima og Bæredygtighed
Brænder du for klima og bæredygtighed? Vil du sætte 
fokus på særlige initiativer, der arbejder med klima 
og bæredygtighed gennem fx dialog eller måske en 
workshop? 

Fjorden
Har du en særlig interesse i fjorden, som du ønsker at 
dele med andre? Vil du sætte fokus på livet i fjorden 
både over og under vandet?

Lokalområder
Bor du i et lokalområde som du ønsker, at fortælle om 
til andre eller sker der aktiviteter i dit lokalområde 
som du ønsker at sætte fokus på?

Kom til workshop tirsdag d. 16. august kl. 17.00-20.00 i Spinderihallerne. 

Her hjælper vi hinanden med at sætte form på det, vi gerne vil dele med alle vores medborgere på Vejles 
Folkemøde. At deltage på workshoppen er i første omgang ganske uforpligtende, men det er din chance 
for, at blive en aktiv del af Vejles Folkemøde. Da vi gerne vil sørge for mad til alle deltagere, er det 
nødvendigt, at du tilmelder dig workshoppen.   
Vejle Kommune tilbyder den praktiske hjælp ift. at få det til at lykkes – men det er borgernes 
engagement der skal drive det!

Tilmeld dig her: https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/820/

https://spinderihallerne.nemtilmeld.dk/820/

