
Lanceringsevent
Borgerbanken/ 
Anders Agger

Vi vil gerne invitere dig til en aften, hvor vi fokuserer på 
vores ambition om at skabe Bæredygtig Velfærd. 

Kommunen er et fællesskab, og når vi står sammen, kan  
vi gøre Hedensted Kommune til et endnu bedre sted at bo. 

Det er en rejse, som nu tager mere fart, og hvor vi vil  
invi tere dig som borger til i endnu højere grad at bidrage  
til de politiske beslutninger. 

Derfor har vi taget initiativ til en lanceringsevent, hvor du 
får mulighed for at oprette dig i vores Borgerbank (link).  
Gør du det, får du mulighed for at komme med input og 
synspunkter til de emner, vi arbejder med, ligesom du 
også kan melde dig som borgermedlem i Udvalget for 
Tværgående Politik.

Tilmeld dig her https://hedensted.nemtilmeld.dk/172/

Med venlig hilsen

Udvalget for Tværgående Politik
Erik Kvist (formand) og Mette Juhl (Næstformand)

PROGR AM

17.00   Velkomst ved Erik Kvist  
og Mette Juhl

 Anders Agger 

18.15   Spisning og Ulbækgårds  
historie i Riddersalen

 Anders Agger

19.55 Tak for i dag

Tirsdag den 15. januar kl. 17.00 – 20.00
Ulbækgård, Ulbækvej 22, 8724 Daugård

DR Journalist Anders Agger

https://hedensted.nemtilmeld.dk/172/


L A N C E R I N G S E V E N T

Tirsdag den 15. januar kl. 17.00 – 20.00
Ulbækgård, Ulbækvej 22, 8724 Daugård

BÆREDYGTIG 
VELFÆRD

Arrangementet skal synliggøre vores drøm om Bæredygtig Vel
færd. Hvordan kommunen er et fællesskab, som vi alle er en del 
af, og som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. 

Hvis vi i fællesskab står sammen, kan vi gøre Hedensted Kom
mune til et endnu mere unikt sted at bo. Det er en rejse, vi er 
startet på for år tilbage, men som nu tager endnu mere fart og 
mere fokus på borgerdeltagelse i politikskabelsen. Vi ønsker at 
motivere og inspirere borgerne til at komme med på denne rej
se, for uden dem lykkedes vi aldrig med Bæredygtig Velfærd. Så 
eventen skal skabe gejst, motivation, og stolthed over at være 
borger i kommunen og inspirere borgerne til at deltage i den 
videre proces i bl.a. Udvalget for Tværgående Politik. 
 
Vi har inviteret DR journalist Anders Agger, som har rejst mange 
steder og mødt mange mennesker på sin vej. Han ved, hvad 

stærke fællesskaber betyder for os men
nesker og for det sted, vi har valgt at leve 
vores liv. Og derfor kan han sætte fokus på 
fællesskabet og alt det vi kan udrette sam
men i Hedensted kommune.

PROGR AM

17.00  Velkomst ved Erik Kvist og Mette Juhl

 Anders Agger 

18.15  Spisning og Ulbækgårds historie i Riddersalen

 Anders Agger

19.55 Tak for i dag


