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Pressemeddelelse onsdag den 27. marts 2019.

9 & 2 019

Idom-Råsted - Årets landsby 2019 klar med nye projekter
Glæde. Stolthed. Taknemmelighed. Det er de tre ord, formanden for Idom-Råsted Borgerforening, Dennis Thiesen knytter til Idom-Råsteds kåring
som Årets Landsby i Region Midtjylland.
Det er anden gang, hæderen går til landsbyen i Holstebro Kommune – den første gang var i 2009, og i de mellemliggende 10 år har Idom-Råsted med
knap 1100 indbyggere med stor vedholdenhed og engagement videreudviklet foreningslivet og sat nye mål for, hvad et lille landsbysamfund kan
løfte, når man bruger hinanden og dyrker fællesskabet.
”De skæve ideer, de grænsesøgende events er blevet en del af landsbyens DNA, som vi er stolte af,” siger Dennis Thiesen, der kalder titlen som årets
landsby, den ”ultimative anerkendelse af, at vi gør noget rigtigt”
Yderligere oplysninger: Formand for Idom-Råsted Borgerforening, Dennis Thiesen tlf.29466324
Men Idom-Råsted hviler ikke på laurbærrene. De kommende måneder byder på en lang række, utraditionelle events og nye initiativer. Med afsæt i
en række borgermøder i idræts-og kulturcentret PLEXUS er der vedtaget en ny vision, som vi kalder en gentænkning af andelstanken.
Visionen hedder: Fra hver har sit eget til sammen har vi meget”. Et af de første initiativer, der realiseres, er et partnerskabsprojekt mellem PLEXUS og
lokale fødevareproducenter, som skal give besøgende oplevelser, indsigt og viden om fødevarer fra jord til bord.
Vi kalder konceptet MÆMÀ, der er den vestjyske stavemåde for Med Mad. Besøgende kommer med ud til områdets landmænd, ser og hører
historien om de fødevarer, der produceres i området. Og efterfølgende er lokalt producerede fødevarer hovedingrediensen i en kulinarisk oplevelse i
PLEXUS.
Yderligere oplysninger: MÆMÀ-koordinator Helle Niewald tlf. 61710267
Lørdag 6. april afvikles Landsbymødet 180 grader version 2.0 i Idom-Råsted. Arrangementet er inspireret af folkemødet på Bornholm og kulturmødet
på Mors. Landsbyfolk fra hele landet mødes i en utraditionel ramme og bombardeler hinanden med gode og skæve ideer til, hvordan man gennem
passion får livet i en landsby til at blomstre.
Yderligere oplysninger: Landsbylaboratoriet v/ Kai Bredholt tlf. 24466327
Tirsdag 16. april: Premieredag for årets laksefiskeri i Storåen. Idom-Råsted er blevet base for laksefiskere fra hele landet. Der er fællesspisning for
lystfiskere og Idom-Råsted-borgere d 15. april. Dagen efter mødes lystfiskerne ved PLEXUS til indvejning af premiere-laks m.m., og på dagen kører
repræsentanter fra borgerforeningen ud til åen med forplejning til lystfiskerne.
Yderligere oplysninger: Lakseprojektet v/Jan Schmidt-Nielsen tlf. 28456463

Med venlig hilsen
Idom-Råsted Borgerforening
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