INFO 06.2016

KÆRE CITTASLOW MEDLEMMER
Nu er det ganske vist: Mariagers nye Rosenhave bliver åbnet søndag den 3. juli kl. 11 af Kulturminister Bertel Haarder.
En del medlemmer har spurgt, hvorfor der ikke kom nyt fra CittaSlow. Sagen er den, at vi i januar fik husstandsomdelt en
lille folder med nyheder samt giroindbetalingskort til medlemsskab 2016. Troede vi! Det viste sig imidlertid, at rigtig mange
aldrig fik folderen af ukendte årsager. Vi opdaterer derfor i dette nyhedsbrev.

Rosenhaven blomstrer allerede nu med små planter, men næste forår vil der være god højde på de fleste og især på Danmarks største
hæk af klatreroser plantet langs hegnet for at give læ til de 22 bede. I alt er der plantet ca. 800 roser. Blandt de danske er Our Last Summer
(tv) og Grand award. Begge højt præmierede både i DK og i Europa.

ROSENHAVEN
Her skal der ikke skrives så meget om åbningen af rosenhaven - følg med i lokalaviserne, øvrig presse og på vores facebookside. Der er udarbejdet et hæfte på 32 sider, som
detaljeret gennemgår havens bed. Det kan erhverves i løbet
af august af medlemmer til særpris. Tryk af hæftet er sponsoreret af Mariager Museumsforening. Mere info følger. Ved
haven er opsat foldere, der også giver et overblik.
Åbningen sker søndag d. 3. juli kl. 11 med taler af bl.a. borgmester Mogens Jespersen og afsluttende tale og snoreklip
af kulturminister Bertel Haarder. Hadsund Skole Orkester spiller fra ca. kl. 10, og der er forfriskninger på pladsen. Åbningen
slutter kl. 13.00.
Rosenhaven har allerede nu vakt stor interesse hos bl.a. rosenforeninger i Danmark og i udlandet

• Vi er tæt på nyt design på byskilte ved alle indfartsveje.
Leif Høgh har designet.

SIDEN SIDST

• Deltagelse og støtte til Moselyprojektet den 20. august: By
møder land.

- er der sket ganske meget. Her er en oversigt over, hvad vi
har været/er involveret i/bidrager til:
• Mariagerfjord Kommunes nye strategiplan med bl.a. gentænkning af hovedbyernes fortælling. Vi har set det første
udkast, der nu går til ny udvalgsbehandling i kommunens
strategiudvalg, og vi følger op på sagen i august vedr. Mariagers status og fortælling.
• Udvekslingsaftale med CittaSlow-byen Orvieto, Italien.
Byen har også et rosenprojekt. Siden vores besøg sidste år
har vi arbejdet på et tættere samarbejde. Det første resultat
er en udvekslingsaftale, hvor unge i alderen 16-17 år fra Mariager besøger Orvieto i efterårsferien 2016 og unge fra Orvieto besøger Mariager sommeren 2017. Leder af Mariagerfjord Ungdomsskole, Lars Otte Koefoed, der har lagt en stor
indsats i projektet, har netop lavet de endelige aftaler. En
gruppe repræsentanter fra CittaSlow Orvieto og byens forældre gæster Mariager i slutningen af august mhp. det endelige program. Alle udgifter på italiensk jord dækkes af
CittaSlow i Orvieto. Vi har en idé om en lignende seniorudveksling med fokus på rosenhaverne.

• Deltagelse i workshopmøde om nye initiativer og synliggørelse af Alstrup Krat og Hohøj.
• Skattejagt i byen-spil. For børn og turister, som kan bevæge sig rundt i byen via skattekortet, svare på spørgsmål
om huse og gader og vinde præmier.
• Mad for alle, hvor vi uddelte næsten 400 snegle!
• Indsigelse mod den nye ‘neon’-gadebelysning i Mariager. Er
under ændring.

• Udarbejdelse og sponsorering af nye sanghæfter til Aftensangerne på havnen.
• Udarbejdelse og sponsorering af plakater + M65 foldere om
Rosenhaven.
• Samarbejdsforum for lokale producenter af fødevarer o.a.
arbejdes der fortsat med. Vi har et par kontakter på Mols, der
har arbejdet med et lignende projekt. I august holder vi
møde med en EU-fond specialist for at få gode råd om evt.
finansiering af projektet.
• Mariager Museums sommerfest lørdag d. 16. juli
• Nyt Mariager bykort sammen med Visit Mariagerfjord.
• Omfartsvej og trafik på Fjordgade samt skiltningsproblemer på Torvet og i Østergade.

• Deltagelse i åbningsmøde om brug af nye virtuelle metoder
til synliggørelse (på mobiltelefon via apps) af bl.a. byens
gader og huse, klosteret, Hohøj, Fjorden o.a. Efter et meget
inspirerende møde arrangeret af Saltcentret viste det sig
desværre, at virksomheden, der ville udføre et par testcases, ikke kunne løfte opgaven. Andre muligheder afsøges.
• Deltagelse i de lokale netværksmøder (Handel- og turist).
Tre møder har været holdt i en positiv ånd, og der er mellem
diverse involverede aftalt aktiviteter bl.a. ifm Børnefesten
og Sommercampen. CittaSlow har stadig et visionsmøde,
‘Hva nu Mariager’, for alle byens borgere på bordet, men det
blev midlertidigt sat i bero, da ovennævnte aktiviteter blev
sat i gang.
• Ny plan for byens grønne områder - herunder særligt Munkholm.
• Ny opbevaringshal for alle foreninger i byen. Grund er tildelt
(i nærheden af bilvasken).
• Vi deltog i Nordisk CittaSlow-møde i maj med venskabsbyerne fra Finland, Island, Sverige, Norge og Danmark (Svendborg)

• Forventet deltagelse i international hjemmeside om CittaSlow byer, der har fokus på roser, men måske også på
andre lokale produkter. Der er over 200 CittaSlow byer fordelt
over Europa og resten af verden, så mulighederne vedr. turisme, salg o.a. er store.
• Vi har igangsat en procedure, som skal sikre, at der løbende kommer meddelelser fra CittaSlow til lokalviserne

ANDET
Vi deltager fortsat i Baggårdsfortællinger, Guidede ture i
byen, Julehytter, Julearrangement på museet, Open by Night
etc.
Vi arbejder på at finde et lille, billigt lokale i byen, hvor der
kan indrettes et CittaSlow-kontor, der kan servicere såvel
borgere som turister o.a.
Andet på planlægningsstadiet mht evt. CittaSlow deltagelse
• Legeskibet kommer til fjorden fra 7.-12. juli, heraf tre dage
i Mariager.
• I uge 38 kommer både kunstskibet Bibianna og kunstprojektet Life Boats til Mariagerfjord/Mariager.

Søndag den 25. september afholdes CittaSlow Årsmøde.
Nærmere information følger.
Bliv medlem af / gentegn medlemsskab i CittaSlow Mariager 2016
Det koster kun 100 kr.
1. Foretag en alm. kontooverførsel i din bank eller via din netbank på kr. 100 til:
Reg. 9340 (Jutlander Bank). Kontonr. 0002377020. HUSK! at skrive dit navn i "Tekst til beløbsmodtager"
2. Fremmøde. Medlemsskab kan også tegnes på Mariager Turistkontor.
Åbningstider: Mandag - Fredag 10:00-15:00

CittaSlowrådet er sammensat således:
Mette Bay Velling, formand (Turisme), Claus Pico Stæhr, næstformand (borger, konsulent og grafiker), Jane Grøn (byrådspolitiker), Erik Kirkegaard Mikkelsen (byrådspolitiker), Mogens Krogh Jensen (Handel og erhverv), Anne Mette Knudsen (borger
og sygeplejerske), Alice Lykke Kudsk (borger og fortæller), Mikkel Skovsbo (Visit Mariagerfjord), Annette Øllgaard Larsen*
(Mariagerfjord kommune). Suppleanter: Eskild Skau (rosenspecialist) og Freya Hvaste (lærer og fortæller). * Annette Øllgaard
Larsen er på barsel. Jens Lykke, souschef, Kultur og Fritid, Mariagerfjord Kommune, er indtrådt som afløser.

Vi vil gerne have endnu flere medlemmer i CittaSlow. Så gør reklame for CittaSlow hos
venner, bekendte og naboer. Sammen gør vi Mariager stærkere!
Følg med på www.cittaslow-mariager.dk og www.facebook.com/cittaslowmariager
På CittaSlowrådets vegne
Mette Bay Velling
roserogbrosten@gmail.com
Tlf. 29 43 78 63 (Bedst efter kl. 16)
www.cittaslow-mariager.dk
facebook.dk/cittaslow
Henvendelser vedr. mail: staehr@staehrgrafisk.dk

