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Kalender
Folkemøde: 14.-17. juni 2012. BBS er med i
Landdistrikternes Telt, P-pladsen v/ Allinge Røgeri, R7-9.
BBS deltager i flere debat-arrangementer. Kom og vær med!
Ansøgningsfrist, Lokalpuljen: 17. juni 2012.
Lokale dialogmøder: 15., 16., 23. og 29. august, kl. 19:0021:30. Sted og tema for hvert møde udmeldes senere.
Fondsmesse, torsdag d. 13. september kl. 13-21, Hoffmanns
Kursuscenter, Ndr. Kystvej 32, Rønne.
Dialogmøde på Kyllingemoderen
Det ødækkende dialogmøde den 2. maj i Kyllingemoderen med "Vores
Bornholm" som tovholdere var et tilløbsstykke og bød på et
overvældende antal gode idéer til initiativer, der kan være med til at
vende udviklingen. Stemningen var helt i top og ingen gik uberørt fra
mødet i skoven. Det lover godt for den videre proces, og vi må nu se,
hvordan de gode idéer videreudvikles. Det vil sandsynligvis blive en
væsentlig del af programmet på eftersommerens lokale dialogmøder,
hvor vi vil kunne gå mere i dybden med de opstillede idéer og forankre
dem i arbejdsgrupper, der samler aktuelle ressourcepersoner.

Positivt
dialogmøde i
Kyllingemoderen
2. maj

Datoerne for de lokale dialogmøder er:
 Onsdag den 15. august
 Torsdag den 16. august
 Torsdag den 23. august
 Onsdag den 29. august

Datoer for lokale
dialogmøder i
august 2012

For alle møder gælder, at det er i tidsrummet 19:00-21:30. Tema og
sted for hvert møde udmeldes senere.
BBS på Folkemødet
Igen i år er BBS med på Folkemødet, nærmere bestemt i
”Landdistrikternes Telt”, på P-pladsen ved Allinge Røgeri, i telt R 7-9,
som vi deler med LAG-Bornholm, Landdistrikternes Fællesråd og
Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. Sidste år var teltet ramme
om mange både gode, humoristiske og rappe debatter om aktuelle
emner, fx landbrugets rolle i udviklingen, regional politik i Danmark, og
meget mere. Vi ser frem til en række gode panel-debatter igen i år, og
håber, at rigtig mange vil komme op og være med. Se vedlagte
program for debat-aktiviteter i Landdistrikternes telt.

Kom og mød BBS
på Folkemødet –
og deltag i
spændende
debatter, 14.-17.
juni

http://www.landdistrikterne.dk
http://www.lag-bornholm.dk
http://www.borgerforeninger.dk
http://voresbornholm.com

Tusindefryd (eller Bellis).
Logo for BBS, der afspejler
borgerforeningernes tætte kontakt til græsrødderne,
de tusinde glæder ved et liv i landdistrikterne og
bladene de samvirkende borgerforeninger.

BBS
Nyker Hovedgade 32
3700 Rønne
Tlf.: 5696 3335
jh@nyker.dk
www.borgerforeninger.dk

