Mange aktiviteter på stor fælles Klinkby-stand
Af AP Christensen , apll@folkebladetlemvig.dk 23. maj 2019 kl. 09:05
Foreningerne, der er tilknyttet Klinkby Alt-i-Et, har i år en stor stand på Lemvig marked & Dyrskue, hvor man
kan høre meget mere om de mange tiltag i dette lokalområde

LEMVIG: - Vi vil meget gerne vise, hvem vi er, fordi vi faktisk er lidt stolte af, hvad vi
kan præstere i og omkring Klinkby Alt-i-Et. Den fælles stand skal også ses i
bestræbelserne på at få endnu flere til at bruge vores tilbud - og ultimativt til at flytte ud
til vores område.
Det siger Esper Agger som talsmand for det samlede udbud af foreninger, der i
dagligdagen har aktiviteter i Alt-i-Et, men som også har et konstruktivt og forpligtende
fællesskab om de mange tilbud, der rent faktisk findes i Klinkby-området.
Det var faktisk Niels-Erik Madsen, der fik idéen til den fælles stand, og samtidig er det
nu ti år siden, at de første snakke om at skabe Alt-i-Et i Klinkby begyndte.
- Vi har som foreninger vænnet os til at mødes og diskutere, hvordan vi bedst griber
tingene an. Man kan jo sige, at det ofte er de samme børn, unge og voksne, som
kommer i foreningerne, så dialogen mellem os er meget vigtig, uddyber Esper Agger.
På den fælles stand i et stort telt til Lemvig marked & Dyrskue vil de forskellige
foreninger have hver sit område, hvor man kan få meget mere at vide om den enkelte
forening - og så vil der være nogle aktiviteter for gæsterne i alle aldre.
Det er foreninger som Klinkby Boldklub, landsbyordningen med vuggestue, børnehave,
skole og SFO, FDF Klinkby, Klinkby Ungdomsklub, Fitness, gymnastikforeningen og
Familie og Samfund, der er med på standen.
- Det er vigtigt for alle foreninger, at der hele tiden er en fødekæde af børn og unge i
området. Det er jo grundlaget for de mange foreninger, men det er også vigtigt, at vi
som borgere bruger foreningers tilbud for at sikre deres eksistens, siger Esper Agger.
Der er også en stor seniorafdeling i Klinkby Alt-i-Et, så uanset alder og køn kan man
altid finde aktiviteter for sin egen aldersgruppe. Og det hører også med til Klinkby Alt-i-

Et, at der året igennem holdes 7-8 fællesspisninger med 150 deltagere hver gang, hvor
arrangementet er båret af frivillighed, ligesom julefrokosten og revy-aftenerne trækker
det voksne publikum til festlige sammenkomster.
- Det er dejligt at se, at der hele tiden kommer nye ansigter til i de forskellige
foreninger, så mange vil rigtig gerne vort lokalområde.
Konkurrencer og områdefornyelse
Foreningerne har lavet forskellige konkurrencer på standen - blandt andet et selfieløb
for børn og en fælles konkurrence, hvor man skal rundt i teltet for at finde de rigtige
svar. Der bliver også mad over bål og andre børneaktiviteter - og en fodboldbane at
muntre sig på.
Det var oprindeligt meningen, at Brian Mengel, der er bedre kendt som "Brizze", skulle
være det store trækplaster på standen på søndag, men han er blevet forhindret i at
komme.
- Brizze er kendt af rigtig mange især unge mennesker, men han har fået en invitation
til at deltage i et stort velgørenheds-arrangement i Madrid dagen efter Champions
Leaque-finalen, hvor en række verdensstjerner fra fodboldens univers også er med.
Den mulighed ville vi ikke stå i vejen for, men Brizze har lovet at komme til Klinkby en
anden gang, siger Esper Agger.
I skrivende stund arbejdes der på at stable et andet indslag på benene i stedet for den
kendte boldjonglør, der skulle have været på standen fra kl. 11 på søndag.
På fællesstanden kan man i øvrigt også se planer og skitser over den kommende
områdefornyelse i Klinkby-området.
- Vi står over for at skulle gennemføre en områdefornyelse med flere spændende
projekter i Tørringhuse, Klinkby og Hygum, og der bliver i alt investeret cirka tre mio.kr.
i blandt andet naturstier, forskønnelse af det store kryds i Tørringhuse. På vores stand
kan man se Lemvig Kommunes foreløbige tegninger og planer for det samlede projekt,
oplyser Esper Agger.

