
Mens vi venter 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy 

 

www.nationalparkThy–mensviventer.dk 
 

 

At vente gør ikke i sig selv nogen forskel. 
 
 
Støtteforeningen inviterer derfor foreningens medlemmer og andre 
interesserede til en fælles aktivitetsdag med fokus på at igangsætte 
aktiviteter, der skaber grobund for etablering af en nationalpark i Thy.   
 
Aktvitetsdagen foregår:  
 

Lørdag den 8. april 2006 fra klokken 9.30 til ca 14.30 
 

og afholdes på VUC Thisted, Munkevej 9 
 
Formålet med aktivitetsdagen er:  

 at få et overblik over eventuelle aktiviteter der allerede er i gang  
 at få ideer til konkrete aktiviteter der kan sættes i gang i foreningens 

regi 
 at få igangsat konkrete aktiviteter som foreningen kan bakke op om 

 
Vi har sendt en særlig invitation til de fire arbejdsgruppeformænd og 
nøglepersoner fra undersøgelsesprojektet.   
 

 
Programmet:  
 

 Velkommen ved foreningens formand Jens Roesgaard herunder en kort 
orientering om Den nationale følgegruppes rapport til ministeren.  

 Oplæg ved Museumsleder Jytte Nielsen 
 Arbejdsgrupperne sættes i gang ud fra interessefelter.   
 Opsamling og konkretisering af forventninger og aftaler  

 
Foreningen vil servere kaffe, te samt øl og vand.  
 
Der vil være mulighed for at bestille sandwich til frokost til en pris af 20 kr.       
  
Arrangører: 
Bestyrelsen for støtteforeningen for nationalpark Thy – mens vi venter 



Mens vi venter 
Støtteforeningen for Nationalpark Thy 

 

www.nationalparkThy–mensviventer.dk 
 

Detaljeret program: 
 
9.30-10.00:  Velkomst, praktiske oplysninger og oplæg ved Jens 
9.30-9.45:  Oplæg ved Jytte 
9.45-11.45:  Brainstorm i tilfældige grupper (4-5 i hver). Grupperne 

udfylder kort/lapper med beskrivelse af ideer. 
11.30-12.00:  Frokost 
12.00-12.45: Plenum – hver gruppe fortæller om sine ideer og 

kortene kategoriseres i temaer. 
12.45-13.30: Temagrupper (opdelt efter interesser). Ideerne skal 

konkretiseres: Hvad, hvordan, hvornår og hvem 
13.30-14.15: Plenum – hver gruppe fortæller om hvad der kan sættes 

i gang og hvordan støtteforeningen kan bakke op om 
initiativet. Hver gruppe afleverer en seddel med 
deltagernes navne og adresser samt hvem der er 
gruppens ”tovholder”/kontaktperson til bestyrelsen.  

14.15-14.30:  Afslutning og tak for i dag   
 
Praktiske forhold:  
Knud: er kontaktperson til VUC. Sørger for kort og for flipoverpapir 
Mona: medbringer ekstra kaffe og te, samt sukker og fløde 
Jens og Jytte: oplæg 
Ove: Bestiller og sørger for at der er leveret 2 kasser øl og 2 kasser vand    
Alle: medbringer en kande kaffe og gerne en kande te 
 
Vi mødes på VUC senest klokken 9.00     


