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Kære foreninger i Sabro-området. 

 

 

Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejskolen vil gerne være med til at styrke og 

udbrede kendskabet til det lokale kultur og foreningsliv i Sabro og omegn til gavn 

for alle borgere. Vi tror på et stærkt, alsidigt og lokalt fritids og kultur liv giver 

gladere mennesker og et stærkt lokalt sammenhold.  

 

Derfor inviteres alle borgere i og omkring Sabro samt områdets foreninger til et stort 

Sommermøde i Borum forsamlingshus onsdag den 7/6 2017, kl. 19.00-22 

 

Formålet med mødet er at lade borgerne møde foreninger og kulturliv, og på den 

måde skabe et bredere kendskab, deltagelse i og sammenhold omkring kultur og 

foreningslivet. Mødet vil også give mulighed for, at I foreninger møder hinanden, 

og måske danner nye samarbejder eller netværk.  

 

Vi vil gerne invitere jeres forening til at møde op og fortælle om jer selv, og måske 

vise det frem, I mener kan komme os alle til gode og styrke det lokale sammenhold 

omkring kulturen og fritidslivet i området. 

 

Mødet vil være todelt. Først et foredrag med Karen-Marie Lillelund, som vil kredse 

omkring balancen i livet mellem arbejdsliv, privatliv og fritidsliv.  Det vil vare en 

times tid. Derefter vil alle deltagere til mødet blive inviteret til en fælles 

markedsplads i og omkring forsamlingshuset, hvor I som forening har lavet en lille 

bod/bord/pavillon, hvor I kan fortælle om jeres forening og tilbud. I kan dele 

materiale ud, lave små aktiviteter eller lave let salg af jeres eventuelle produkter. 

 

Skolebestyrelsen vil sørge for at invitere borgerne og udbrede kendskabet til 

Sommermødet, samt stå for salg af lidt mad, øl vin og vand. Mødet er åbent og 

gratis for alle. I skal blot sørge for jeres egen stand. Vi vil selvfølgelig også bede jer 

om at tage jeres foreningsmedlemmer under armen og deltage og støtte op om 

initiativet, selvom I som forening eventuelt ikke deltager.  

 

Hvis deltagelse i dette møde lyder som noget for jeres forening, vil vi meget gerne 

bede om en tilbagemelding til Sabro-Korsvejskolens kontor: Sabro Skolevej 4, 8471 

Sabro, sab@mbu.aarhus.dk inden udgangen af april. For yderligere spørgsmål 

omkring formen og formålet med mødet kan I kontakte skolebestyrelsesformand 

Sune With på tlf. 6127 2166 mellem klokken 9-14 på hverdage. 

 

Med bedste hilsner og håb om jeres deltagelse 

Skolebestyrelsen på Sabro-Korsvejskolen. 
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