
 
Aktiviteter for 1. halvår 2020 
 

Tid & sted  Tema  Beskrivelse 

Mandag den 20. januar 
kl. 19-21 
Toftebjerg Bibliotek & 
Medborgerhus 

”Hvordan går det i 
Silkeborg Byråd?” 
Borgermøde / dialogmøde med 
vore tre lokale 
byrådsrepræsentanter 
Dialog & debat. 

Liga Syd holder ”nytårsparole” i form af et 
dialogmøde med … 
Dorthe Jensen, Virklund 
Kasper Thomassen, Gjessø 
Peter Sig, Bryrup 
Alle giver en status for deres byrådsarbejde – 
og for prioriteringer i den resterende 
byrådsperiode. 

Onsdag den 5. feb 
kl. 19-21 
Vrads Forsamlingshus 

Natur Syd – opstartsmøde 
Borgermøde, hvor forprojektet 
”Natur Syd” præsenteres – og hvor 
der rekrutteres deltagere til 
projektets arbejdsgrupper 

Så snart vi har en bevillingsskrivelse (med 
betingelser/forventninger) fra Silkeborg 
Kommune, fastsætter vi tidspunkt for et 
borgermøde, hvor ”Natur Syd” præsenteres – 
og hvor vi indleder rekruttering til 
arbejdsgrupper. 

Tirsdag den 5. marts 
kl. 19.30 
Toftebjerg Bibliotek & 
Medborgerhus 

Skoleleder og centerleder 
fra Them i den varme stol 
Cafémøde om institutionernes rolle 
og bidrag til at skabe 
sammenhængskraft i lokalområdet 
Oplæg og debat 

Hvilke tanker gør skolelederen på Frisholm 
Skole og centerlederen fra Them Hallerne for 
samspillet med de nære omgivelser i Them 
Salten området? 
Kan institutionerne bidrage til 
sammenhængskraften i lokalområdet? Hvordan 
støttes institutionernes drift af lokalområdet? 

Tirsdag den 10. marts 
kl 19-21 
Toftebjerg Bibliotek & 
Medborgerhus 

Silkeborg Kommune som 
demensvenlig kommune 
Cafémøde om kommunens 
demenspolitik og praksis 
Oplæg og debat 

I samarbejde med Toftebjerg Bib & 
Medborgerhus afvikles nævnte cafémøde med 
oplæg af kommunens demenskoordinator og 
efterfølgende dialog blandt fremmødte. 

Tirsdag den 17. marts 
kl 19-21.30 
Toftebjerg Bibliotek & 
Medborgerhus 

Liga Syd Generalforsamling 
Præsentation af / dialog om Liga 
Syds strategi- / sigtelinjer for 
2020 indgår i generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er åben for alle. Tilmelding 
ikke nødvendig. 
Udkast til bestyrelsens beretning samt 
regnskab tilgængeligt på www.ligesyd.dk 

Onsdag den 25. marts 
kl. 19-21 
Toftebjerg Bibliotek & 
Medborgerhus 

Bidrag fra Silkeborg Syd til 
revision af kommuneplanen 
Borgermøde til drøftelse af Liga 
Syds udkast til høringssvar 
vedrørende Silkeborg Kommunes 
revision af kommuneplanen 2020- 
2024 

Tager udgangspunkt i notat / udkast til 
høringssvar fra Liga Syd, der forud for 
borgermødet har været rundsendt til 
kommentering fra vore fire lokalråd i Silkeborg 
Syd. 
På borgermødet ”trykprøves” / udfordres Liga 
Syds høringssvar …… og endeligt høringssvar 
indsendes efter en yderligere redigeringsrunde. 

Søndag den 26. april 
kl. 10-12 
Bryrup / Them 
Katrinedal 
Vrads / Gjessø 

Affaldsindsamling 
Rensning af stinet & 
grøftekanter 
Lokale borgergrupper renser nære 
omgivelser for skrald 

Deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings 
årlige affaldsindsamling. 
Decentral indsamling af lokalgrupper i …… 

Lørdag den 16. Maj 
kl. ¿? 
Lystrupminde 
Naturskole 

Præsentation af naturen i 
Skovlandet 
Arrangement af LS i tilknytning til 
bosætningsdag for tilflyttere 
(arrangeret af Skovlandets 
Lokalråd) 

Fremvisning af Lystrupminde Naturskole 
Naturloppemarked? 
Salg & bytte af udplantningsplanter? 

Søndag den 17.maj 
kl. 6-11.00 
Salten Skov / Them Kirke 

Fugletur 
Morgentur i mindre grupper / 
efterflg. kaffebord / gudstjeneste 
for interesserede 

Samspil med menighedsrådet ved Them Kirke. 
Morgentur i udvalgt terræn / små grupper hver 
med kyndig ornitolog. 

Søndag den 7. juni 
kl. 10-12.00 
Matildelund, Løvevej 

Plantebyttedag 
Bytte af indsamlet frø, stauder, 
udplantningsplanter og småtræer 

Bytning af stiklinger, frø og grønne spirer som 
optakt til haveaktiviteter for borgere med 
grønne fingre. 

Søndag den 4. oktober 
kl. ¿? Løvfaldsmiddag  

Resrver allerede nu denne søndag eftermiddag 
/ aften til Liga Syds årlige løvfaldsmiddag – for 
medlemmer og øvrige interesserede 
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