Liv, land og lyst—
liv på hele Bornholm
Hvordan får vi formidlet øen og byerne til kommende bornholmere?
- temadrøftelse på Gaarden
Rundt om i landet får folk øjnene op for, at Bornholm er et dejligt sted at bo, og de overvejer måske, om Bornholm skal være
rammen om deres fremtidige hjem. Vi har brug for dem som nye borgere og medarbejdere på Bornholm. Lige nu gøres der en
aktiv indsat for at hjælpe potentielle nye bornholmere med oplysninger om job og om kommunens tilbud. Hvordan kan vi understøtte denne positive proces og hjælpe kommende nye bornholmere, så deres beslutning om at flytte bliver let, og vi får
dem hjulpet derhen, hvor de vil trives bedst og vi sikrer liv på hele øen.
Tema: Liv på hele Bornholm - hvordan skaber vi som lokalbefolkning kontakt til familier og personer der er på vej til Bornholm?
Hvad? Idéudvikling og konkretisering med fokus på, hvordan vi efterfølgende kan arbejde sammen, om udvalgte ideer, som
skal være med til at skabe kontakt imellem os som lokalbefolkning og de nye bornholmere.
Hvornår?: Tirsdag den 27. september 2016, kl. 16.30 til 18.30.
Hvor? Gaarden, Melstedvej 25, 3760 Gudhjem. Der serveres en sandwich el. lig.
Hvem? Alle der er interesseret i at fortælle den gode historie om netop deres lokalsamfund til potentielle tilflyttere. Bornholmske borgerforeninger, ”nybornholmere” og ”gammelbornholmere”.
Hvem står bag? Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse BRK og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.
Tilmelding: Af hensyn til serveringen. Send en mail til: innovation@brk.dk, senest fredag den 23. september
Program:

Velkommen v/ Allan Westh og Jørgen Hammer

Introduktion til mødet

Korte historier fra tilflytterlivet ude på øen

Kort introduktion til tilflytter servicen i dag v/ Kirsten Rønne og Rune Holm

Workshop: VI SKABER MULIGHEDER SAMMEN
Ud fra temaet: Liv på hele Bornholm - hvordan skaber vi kontakt til familier og personer der er på vej til Bornholm?
I grupper ser vi på forhindrer, muligheder og handlinger



Afslutning: Hvilke opgaver tager vi fat i og hvem går i gang?
Farvel og tak for i aften

