Styregruppen for Lokalforum Jyderup

Styregruppens Nyhedsbrev 31. juli 2016

Dette er det sidste nyhedsbrev i den hidtidige form, men læs mere om det meget længere nede i dette
brev!
Ny hjemmeside
Jyderups nye hjemmeside www.jyderup.dk er nu tilgængelig i nyt design og indhold. Siden er tænkt
som en indgang til alt om Jyderup. Alt er ikke med fra starten, men vi håber på mange input fra borgerne, så hjemmesiden løbende bliver bedre og bedre.
Hjemmesiden er først og fremmest tænkt til borgerne i Jyderup og skal derfor fortælle så meget som
muligt om alt det, der sker i Jyderup, og gerne på en sådan måde, at rigtig mange borgere får lyst til at
engagere sig i byens liv og aktiviteter. De tre første menupunkter (Det sker, Projekter, Lokaldemokrati) tjener dette formål.
Vi håber imidlertid også at hjemmesiden bliver brugt af borgere, som lige er flyttet til eller som overvejer at flytte hertil, og derfor har vi de næste to menupunkter.
Endelig tænker vi, at borgere, der ønsker at besøge byen, også vil kigger ind, derfor menupunktet turisme.
I virkeligheden ved vi godt, at tiden er ved at løbe fra en sådan hjemmeside, alle ”googler” jo, når de
vil vide noget. Det spændende er imidlertid, at vores hjemmeside hurtigt vil dukke op i mange søgninger, fordi den rummer et væld af oplysninger – og når først man er havnet på en hjemmeside, kan man
ofte blive lidt nysgerrig efter at få lidt mere at vide! Det håber vi.
Hjemmesiden bliver aldrig færdig og forhåbentlig vil den udvikle sig. Vi håber på respons fra jer, der
skal bruge den.
Hjemmesidens struktur
Det sker er en oversigt over alle de arrangementer og aktiviteter i Jyderup og nærmeste omegn, som vi
får oplysning om. Der sker næsten daglige tilføjelser, så det er virkelig værd at følge med her. Vi har i
sidste øjeblik får lidt tekniske vanskeligheder, aktuelt er det ikke muligt at sortere i arrangementerne
efter kategori, men det kommer nok. Annette Charelius Lund er redaktør på denne del, og har du et arrangement eller lignende, du gerne vil have med, så skriv til info@jyderup.dk. I mange tilfælde vil arrangementerne også blive vist på byens infoskærme, som Annette også redigerer.
Projekter. Det er her, alle byens projekter har hver en side med plads til oplysning om projektets indhold og om hvem, der arbejder med det. Der er også plads til løbende at skrive om arbejdet med projektet og at få indlagt dokumenter, der knytter sig til projektet. Der er også plads til billeder. Vi håber,
at denne del vil have interesse for mange og måske inspirere til nye projekter. Alle er velkomne til at få
deres projekt med på listen, hvis vi vurderer, at det har almen interesse. Undertegnede er redaktør på
denne del.
Lokaldemokrati. Det er hjemmesidens informationsbank, når det drejer sig om vore lokale forhold og
vore muligheder. Vi vil søge at lægge så mange informationer ind, så de altid er let tilgængelige. Prøv
selv at løbe menupunkterne igennem, så får du en fornemmelse af, hvilke informationer der kan
gemme sig her – og der er plads til mange flere, skriv, hvis du savner noget, undertegnede er redaktør
på denne del.

Side 2

Foreninger og Institutioner. Her har vi samlet henvisninger til de foreninger og institutioner, vi umiddelbart har kendskab til. I de fleste tilfælde er det blot links til hjemmesider, men vi kan også tilbyde
en side, der i nogle tilfælde kan gøre det ud for en minihjemmeside, f.eks. har kulturgruppen en side,
som er deres. Annette er redaktør på idrætsforeningerne m.fl. og Gunna Steffensen er redaktør på de
øvrige. Vi har et underpunkt Sundhed, som delvist kan høre hjemme her, men som måske også kunne
være med i det følgende punkt. Ret til ændringer forbeholdes!
Butikker og Erhverv. Dette menupunkt har ikke fundet sin endelige form. Vi har derfor i første omgang valgt at linke til Jyderup Erhvervsforenings hjemmeside, hvor Annette er redaktør. Inspiration til
dette punkt (såvel som til alle de andre!) modtages gerne.
Turisme. Vi håber, at dette område vil vokse. Der er en gruppe i byen, der arbejder med flere emner til
punktet. Til efteråret forventer vi at komme i gang med et tæt samarbejde med VisitHolbæk om yderligere udvikling af turistinformationerne. Svend Aage Larsen er redaktør på denne del.

Nyhedsbrevet
Med den nye hjemmeside vil alle nyheder blive lagt på hjemmesiden, når de er nye! Dermed er der
ikke samme behov for et nyhedsbrev som dette, men vi tænker, at en tid endnu vil mange gerne have at
vide, at der er noget at komme efter på hjemmesiden! Vi vil derfor ca. hver måned udsende en nyhedsliste med links til nyderne på hjemmesiden.

Facebook
Vi har en side på Facebook, som helt enkelt hedder Jyderup.dk. Her vil vi ligeledes skrive, når vi lægger noget på hjemmesiden, som vi gerne vil nå hurtigt ud med. Målet er, at alle borgere i Jyderup - der
benytter Facebook – gør jyderup.dk til en af de sider, de følger.

Borgermøder den 18. august om integration, information følger snarest.

Kulturgruppen. (www.jyderup.dk/foreninger-institution/kultur/kulturgruppen-jyderup)
Jyderups kulturgruppe har udgivet et spændende program for efterårets arrangementer,
læs det her: http://jyderup.dk/wp-content/uploads/2016/07/Folder-Efter%C3%A5r-2016.pdf

På styregruppens vegne
Preben Gajhede

Ønsker du at ændre din mailadresse, eller ønsker du fremover ikke at modtage dette nyhedsbrev, så skriv blot til: preben.gajhede@mail.dk
Følg alle aktiviteter og møder i tilknytning til Jyderup og Jyderup Lokalforum på hjemmesiden:
www.jyderup.dk
Følg også www.jyderupsfremtid.dk

