Fra hver har sit eget
til sammen har vi meget
Idom-Råsted.., landsbylivet der vil videre
Vi er igen blevet Årets Landsby i Region Midtjylland.
Plexus er ved at blevet kick startet bl.a. med hjælp fra
en masse frivillige donationer. Vi er ikke helt i mål endnu, men vi er godt på vej.
Og vi har nye visioner for begge dele. Visionerne blev
vedtaget på borgermøde i august og nu skal vi i arbejdstøjet!
Vi vil sætte Idom-Råsted på landkortet, så det bliver tydeligt for alle, at vi bor et sted, hvor der er spændende
at være, hvor vi har et godt fællesskab og hvor der er
den smukkeste natur.
Her er det attraktivt at leve og bo. Det er let for tilflyttere, at blive en del de mange aktiviteter for børn og voksne og skolen er unik med en cirkuslinje. Det er væsentligt at vide for tilflyttere.
For os der har været her længe eller lige er kommet til,
er det også et godt sted at være – og det skal blive endnu bedre.
Plexus er hjertet i fællesskabet. Selvom der også er
mange andre fællesskaber f.eks. om byskoven og æbleplantagen. Om laksefiskeri og islændere osv.
Den nye vision hedder ”Fra hver har sit eget til sammen har vi meget”.

Den skal videreudvikle det, vi kan være fælles om og videreudvikle og fremtidssikre PLEXUS på et økonomisk solidt fundament, så centret fortsat kan bidrage til Idom-Råsteds synlighed
og særlige kvalitet, som et godt sted at bo og leve.

Visionen har tre spor:
Smagen af Idom-Råsted,
Fælles-skaber-kultur
PLEXUS i Verden – Verden i PLEXUS
Med SMAGEN af Idom-Råsted vil vi være landsbyen, som
er kendt for smagsoplevelser, hentet ud af VIRKELIGHEDEN.
Her er der adgang til fødevarer og spændende landbrug lige uden for døren. Her
kan man kan cykle i ulveland, vandre på
heden og fiske i Storåen.
PLEXUS arrangerer, i samarbejde med lokale fødevareproducenter, ture for nysgerrige forbrugere, turister, firmaer, personaleforeninger, madklubber m.m. Deltagerne besøger, ser og
hører om produktionen af de fødevarer, som de efterfølgende
kan sætte tænderne i eller købe med hjem. Landsbylaboratoriet krydrer det hele med kulturelle indslag.
I Plexus vil vi skabe en økonomisk bæredygtig sæson-gårdbutik
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. Det unikke
ved butikken er, at vi i forvejen har fagpersonalet til at forarbejde og tilberede råvarerne, så man kan bestille den menu,
som man ønsker, med de råvarer, som man selv har gravet op
eller med de dyr, man har fulgt på marken. Men man kan også
nøjes med at købe råvarerne.
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Fælles-skaber-kultur
Med udgangspunkt i Plexus skabes der en helt nye møder og
fællesskaber. En fælles-skaber-kultur, hvor man deler og deles om store og små ting. Intet er for stort eller for småt.
Det er tanken, at det skal blive
muligt at låne en ”bedste” eller
”et barnebarn”. Essensen vil
være, at landsbyen deler det
sociale samvær og derigennem
mødes generationer på kryds
og tværs i lokal sameksistens.
Det kunne være en delebilsordning, fælles maskiner og
værktøj. Det kunne også være delebøger, aviser, overskudsmad/råvarer, dyr eller noget andet.
Centralt er, at Plexus bliver mere end hvad det er i dag, og
på en engagerende måde, hvor man ikke kan lade være med
at slå et smut forbi.
Plexus i Verden og Verden i Plexus
Vi vil 1-2 gange om året invitere en
kunstner til at komme her for at
fordybe sig i sin kunst. Princippet
er, at et eller flere private hjem i
Idom-Råsted åbner deres døre og
som 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. En oplevelse som sætter sig spor lokalt og internationalt. Det kan f.eks. være et 2 ugers ophold for en
ung maler, en sangskriver, en fotograf eller en danser, som
benytter de muligheder for inspiration, der er i Holstebro
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kommune, mens man oplever hvordan det er at leve og bo lokalt. Det kan være en kunstner fra et fjernt sted i Danmark
eller et fjernt sted på jorden. Vi er vant til at tage imod fremmede som venner i forbindelse med Landsbylaboratoriets aktiviteter, så det er en aktivitet, vi ”bare” kan starte op.
Idom-Råsted Borgerforening
og PLEXUS Idom-Råsted
For at vi kan lykkes med alle de store planer, har vi søgt Liv og
Land puljen (under erhvervsministeriet) om penge til en koordinator i en opstartsperiode. Én der kan samle trådene og finpudse ideerne, sørge for at vi holder os på sporet og arbejder i samme retning om det samme. Èn der kan få os alle til at føle, at vi er en del
af noget større. Én der kan sikre kontinuitet og fremdrift, når der
skal etableres forpligtende samarbejder og aftaler mellem fødevareproducenter, turistformidlere og Plexus. Når der skal laves aftaler med lokale overnatningssteder, sælges events og ophold. De opgaver overstiger tilsammen det, som frivilligt arbejde kan honorere.
Jeg er blevet ansat i Plexus som den koordinator. Jeg er meget ydmyg overfor opgaven, for det er ikke én, jeg kan løse selv. Jeg håber
på og arbejder for, at rigtigt mange af jer vil støtte op om projektet,
tage del i det, være med, komme med gode idéer og berettiget kritik. For jeg tror på, at med den nye vision bliver Idom-Råsted et
endnu mere spændende og dejligt sted at bo.
Helle Niewald
Idom Åvej 5
Tlf. 61 71 02 67
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