I 2011 var hovedfokus på kurset udviklingsagenterne som vi fik startet op i efteråret 2010.
3 grupper fik gennemført deres projekter med succes. Gruppen som skulle tage sig af nye borgere samt
evaluere spørgeskemaerne er helt afsluttet, og resultatet er at vi i dag har en ide- og ressourcebank, som vi
jævnligt kigger ind i. Derudover bliver alle nye borgere budt velkommen med en kasse forskellige produkter
og gavekort – her er vi dog afhængige af at vi bliver informeret om nye borgere. Denne kasse med
produkter gør vi møder de nye borgere personligt i stedet for blot at aflevere en velkomstfolder i
postkassen. Derved får de også sat ansigt på mindst en person fra Lokalrådet og har mulighed for at stille
spørgsmål o.lign.
En anden gruppe arbejde med at lave et kreativt værested, her fik de stillet lokaler til rådighed af skolen, og
efter en stille opstart endte det vist med at blive en succes med ofte omkring 20 deltagere.
Den sidste gruppe arbejde med revy, og udfra de tilbagemeldinger der kom fra spørgeskemaundersøgelsen,
fik de fat i en del personer som ikke tidligere har været helt så synlige i aktiviteterne herude, og enkelte var
nye tilflyttere – så en god måde at komme i kontakt med befolkningen. Revyen trak 200 spisende festglade
mennesker, og det kan vist kun betegnes på en måde: GODT GÅET, og da vi har hørt at revyholdet er klar
igen i 2013, så håber vi det samme gør sig gældende for publikum.
I august måned havde vi besøg af Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati, de har haft en rundtur til
de små samfund i kommunen, og kom på deres vej også forbi Grønbjerg-Langelund. Vi havde prøvet at lave
et program hvor de kom vidt omkring i området, men tiden gjorde det lidt presset. Vejret viste sig vist
heller ikke fra sin bedste side den dag, men tilbagemeldingerne fra kommunen har været positive. Udvalget
sluttede dagen af med middag på Grønbjerg Hotel. Rart at også kommunens folk har opdaget vi har et godt
spisested herude.
I september måned havde vi i samarbejde med Vejle Kommune indvielse af Ågenopretningen og bålpladsen
i Langelund. Dette foregik på en solskinsfyldt søndag med ca 150 deltagende. Dejligt at se det store
fremmøde. Glædeligt var det selvfølgelig at se de mange lokale deltagere, men også at der var deltagere
som kom fra Vejle og omegn, personer som ofte tager ud og benytter sig af kommunens mange stier og
nyder naturen.
Vore fællesspisninger samler stadig omkring 100 personer hver gang, og vi stræber på at afholde disse
arrangementer 2 gange årligt – dog aflyste vi i februar i år, da der var for mange aktiviteter på meget kort
tid, vi skal jo heller ikke ødelægge det for os selv.
Sidste nye aktiv er Hjertestarteren som er doneret af TRYG Fonden. Hjertestarteren er blevet hængt op ved
indgangen til caféområdet. Den er registreret på Hjertestarternetværket, og samtidig er der sat opslag op i
Grønbjerg og Langelund om hvor den er placeret. Udover den der hænger her ved Elkjær Hal/Multihus er
der også blevet sat en hjertestarter op ved Kartoffelkompagniet, som også må benyttes af områdets
borgere.
Ikke alt går lige godt, og vi må erkende at det arbejde vi startede op for at danne et erhvevsnetværk ikke
har hold i virkeligheden. Der har ikke været opbakning til at føre det ud i livet, og det har vi derfor valgt at
sige, at så har vi prøvet det.
Hvad vi ellers skal arbejde med fremadrettet – ja det ligger i det uvisse, fordelen ved Lokalrådet er at vi
tager de opgaver / ideer / problemer der dukker op, og ser hvordan vi kan gøre tingene bedst for hele
området. Som et udspring af spørgeskemaundersøgelsen har vi valgt at sende nyhedsbreve ud pr mail, i
øjeblikket prøver vi at sende dem en gang om måneden, men det bliver vurderet jævnligt i lokalrådet, hvor
tit det skal gøres. Kommentarer i den forbindelse modtages gerne.
I lokalrådet kunne vi godt tænke os et tæt samarbejde med Vejle Kommune om at tiltrække nye borgere til
området, både ved etablering af attraktive byggegrunde, men også at få solgt de huse der er til salg. Ved
fælles hjælp / kamp skal vi jo holde liv i lokalområdet og ikke mindst skolen.

