IN V I T A T I O N
Til PRÆSENTATION OG WORKSHOP
Hvor vil vi hen de næste 25 år
SØNDAG DEN 24 SEPTEMBER FRA 10 - 15, på Halkær Kro
I 25 år har vi fyldt kroen med musik, fællesskaber og økologisk mad. Det vil vi gerne blive ved med.
Derfor har vi søgt og fået penge fra Realdania til at udvikle tankerne om ”Madhus” i Halkær
Og til at udvikle på det vi gør, og har gjort i snart 25 år - med musik, med fællesskab og med økologisk mad.
Det betyder bl.a. at vi har arkitekt Anna Mette Exner til at arbejde med de fysiske muligheder for vores hus, og Nordic Foodworks til at se på mulighederne for at styrke vores madprofil.
Skal vi sætte ekstra fokus på kurser ? for private - for virksomheder ? på undervisning og madudvikling, og på fællesskab ?
Og på andre initiativer der knytter sig til vores tradition for at præsentere musik og kultur, og for at
lave ærlig mad af årstidens lokale økologiske råvarer.
Vi vil gerne udbygge, videreudvikle og styrke Halkær Kros nuværende og program og profil, så vi også
har noget at være sammen om, have det sjovt med og være stolte af, de næste 25 år.
DERFOR ER DET VIGTIGT DU KOMMER - og som vi siger i Halkær - Det kan så nemt gå godt !
Vi glæder os til at se både musikfolk, køkkenfolk, frivillige af enhver slags, dansere, borddækkere,
serveringsfolk, bartendere, frivilligbookere, pedeller, stærke kvinder og gæve mandfolk, m.m.fl.
Så vi sammen kan være med til at tegne et billede af fremtiden, for Halkær Kro

Venlig hilsen og vel mødt - Bestyrelsen
DAGENS PROGRAM
9.30 - 10.00

Hjemmebagt morgenbrød & varm kaffe

10.00 - Morgensang og Velkommen - Bestyrelsen

TILMELDING TIL
Peter Søndergaard på:
peterhalkaer@gmail.com
eller 2347 6038
Senest fredag d. 22. sep.

10.15 - Nordic Foodworks fortæller om udviklingsmuligheder på madfronten
10.35 - Anna Mette Exner,
Oplæg om bygninger og deres mulighed
som ramme om fællesskab og udvikling
Og bud på veje at gå i Halkær
11.15 ”Rundvisning” på kroen - og drøftelser i
mindre grupper
12.30

GOD OG GRATIS ØKO-FROKOST
Fra Halkær Ådal Økologisk

13.15 - grupper skifter plads på kro og
snakker videre

14.00 - Lidt Godtøl og Opsamling
v. Anna Mette Exner
14.45 - TAK FOR I DAG

