Kære lokalråd,

Vil I være med til at vise hvad der sker i jeres
lokalområde?
Sundhedsudvalget i Vordingborg Kommune afholder igen i år ”Gang i
Vordingborg”. Det sker fra lørdag den 1. september til søndag den 16.
september.
”Gang i Vordingborg” har til formål at inspirere til sjove idræts- og
motionsaktiviteter i hele kommunen, og vi har særligt fokus på alle de
aktiviteter, både organiserede og uorganiserede, der foregår lokalt rundt
omkring i kommunen.
Gang i Vordingborg 2012 er for alle
Alle aktiviteterne i Gang i Vordingborg udbydes af foreninger, frivillige og
andre, der åbner dørene og byder velkommen til oplevelser og nye
medlemmer. Aktiviteterne kan være alt, lige fra korsang over
naturoplevelser til motionsløb og dans. Sundhed er i sandhed mange ting,
og du/I skal ikke holde jer tilbage, både traditionelle og utraditionelle
aktiviteter er velkomne.
I kan hjælpe
Rundt i lokalrådene har I et stort kendskab til, hvad der rører sig i lige netop
jeres lokalområde. I kan hjælpe med at få kontakt til ildsjæle og foreninger,
der har en aktivitet, der fortjener at blive vist og få opmærksomhed gennem
Gang i Vordingborg 2012.
Har I kendskab til en aktivitet eller person, der gerne vil medvirke i Gang i
Vordingborg, have flere medlemmer eller bare vise hvordan man kan lave
sundhed gennem gode oplevelser, så giv ham/hende mine
kontaktinformationer. I kan også tage kontakt til mig, så vil jeg tage kontakt
til vedkommende.
Jeg håber at I vil tage kontakt til mig, eller give mine kontaktinformationer
videre, så vi sammen kan lave et Gang i Vordingborg der afspejler den
lokale mangfoldighed i Vordingborg Kommune.
Af hensyn til programplanlægning, vil vi meget gerne høre fra jer senest 21.
juni.
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