Vores fælles vision: Fra hver har sit eget til sammen har vi meget
For de nytilkomne til Idom-Råsted:
På flere borgermøder i 2019 udviklede mere
end 100 borgere en ny vision for
lokalområdets udvikling de kommende år.
Visionen byggede videre på den tidligere
vision: Vi går den lige vej med skæve idéer.
Plexus var blevet 10 år og mange af de håb og
ønsker, vi havde for Plexus som samlingssted
for mennesker og aktiviteter, var indfriet. Så vi
havde behov for at sætte nye mål. Visionen
Fra hver har sit eget til sammen har vi meget
tager afsæt i en gentænkning af andels-ideen,
hvor grupper af borgere går sammen og skaber merværdi til glæde for dem selv og hinanden.
Visionen har tre spor: Smagen af Idom-Råsted, Fælles-skaber-kultur og PLEXUS i Verden – Verden i PLEXUS

Med SMAGEN af Idom-Råsted vil vi være landsbyen, som er kendt for smagsoplevelser, hentet ud af
VIRKELIGHEDEN. Konceptet hedder i daglig tale MÆMA (den
vestjyske udtale af Med Mad.) I samarbejde med lokale
fødevareproducenter, arrangeres ture for nysgerrige
forbrugere, turister, firmaer, personaleforeninger,
madklubber m.m., hvor deltagerne besøger, ser og hører om
produktionen af de fødevarer, som de efterfølgende kan
sætte tænderne i eller købe med hjem.
Plexus har etableret en pop up butik for lokalt producerede
fødevarer, som har en historie, der er spændende at opleve,
som er spændende at lytte til og som derfor tilføjer
smagsoplevelsen en anden dimension. Derfor kan man købe
sæsonens lokale råvarer, når der er sæson for det.
Som med alt andet har MÆMA været på nødblus, men er klar til nye arrangementer hen over sommeren, så kender
du nogen, der kunne tænke sig et MÆMA arrangement, så kontakt mig.

Med Fælles-skaber-kultur er vi godt i gang med at udvikle en
kultur, hvor man deler og deles om store og små ting. Intet er for stort
eller for småt. Plexus spiller i den sammenhæng en central rolle. Ud
over at være idrætshal, kulturhus og et fantastisk køkken, ligger vores
deledepot og bog café også der. Og dermed er dét nerven i vores
delekultur, hvor vi deler ressourcer med hinanden. Deledepotet er
åbent i Plexus’ åbningstid. På Idom-Råsteds hjemmeside er en liste
med alle deletingen incl. de maskiner, redskaber og ting, som lånes ud
hjemmefra.
I bog caféen, i hallens glashjørne, står masser af bøger. Dem må man
tage med hjem til evig eje eller man må komme med dem, når man er
færdig med dem. Har du gode bøger, som andre skal have glæde af, så
aflever dem i en pose i caféen. Caféen er åben i Plexus’ åbningstid.
Der arrangeres også forskellige aktiviteter til glæde for fællesskabet:

Dele-depotet i Plexus

aftenvandringer, cykelture, fælles køkkenhave, podekurser m.m.m.
Essensen er at landsbyen deler det sociale samvær og derigennem mødes generationer på kryds og tværs i lokal
sameksistens.
Vi er alle sammen fælles om at skabe et dejligt sted at bo og leve. Sammen gør vi Idom-Råsted til et endnu bedre
sted at bo for os der er her og for andre der gerne vil flytte her til.

Plexus i Verden og Verden i Plexus
- At åbne op, blive inspireret og bytte kultur
Idom-Råsted vil invitere verden indenfor. Vi vil invitere en eller flere kunstnere på
residensophold i 2-4 uger. En eller flere private åbner deres hjem og inviterer
indenfor. Og i bytte får Idom-Råsted noget kultur tilbage i form af et ”værk”, der
kan deles med resten af landsbyen og som kan være med til at skabe en særegen
oplevelse for de som bor her.
Ved at åbne op for helt nye og andre perspektiver, vil lokalområdet kunne blive
inspireret og se nogle nye kvaliteter og vinkler på det, som vi tager for givet.
Der arbejdes på at finde midler til at Samir Edo, der er flyttet til byen, kan lave et
træsnits-kunstværk med 30 portrætter af lokale borgere.
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