LÆSERSERVICE

20 / MARIAGER AVIS / ONSDAG 21. DECEMBER 2011

dinby
by
ydk
dk

//// KRYDS & TVÆRS

Ved juletid har den gamle historiske by Mariager de perfekte
rammer for at give byens borgere og gæster en særlig oplevelse.
Arkivfoto: Annelene Petersen

Cittaslow-idé
skal vokse
Læses på
kryds og tværs

MARIAGER: Mariagers ønske om at blive Cittaslow-by
er spiret hos borgere i byen.
For nylig blev det og andre
emner drøftet på et møde om
Mariagers udviklingsmuligheder, hvor cirka 100 borgere
var mødt frem.
Projektkoordinator hos
Visit Mariagerfjord Kirsten
S.Thomsen arbejder professionelt videre med ideen,
har researchet på mulighederne og været i gang med
at kortlægge de mange kvaliteter, Mariager har. Nu skal
der holdes møde med Mariagerfjord Kommune, for det
er den, der skal søge om at
opnå Cittaslow-status.
En Cittaslow-by er en by,
der har meget at byde på - oplevelser af høj kvalitetet, og
ikke mindst oplevelser, der
er modsat en stresset levevis.
Begrebet er startet i Italien, hvor små byer gjorde oprør mod fastfood-kulturen og
viste, at de selv havde gode
råvarer og gode restauranter.
I Danmark er det indtil videre kun Svendborg, der er
Cittaslow-by, mens Lemvig
også forsøger at blive det. Og
nu vil Mariager også arbejde
på at opnå denne status.

Udgangspunkt i Mariager

Vind et gavekort

til Ville des Roses, Mariager til en værdi af 100 kr.

Indsend kuponen til:

Kirkegade 13 - 9550 Mariager - Mrk.: X-ORD. Løsninger på krydsord kan afleveres frem til efterfølgende mandag kl. 16.

//// LØSNING

//// SIDSTE UGES VINDER
Ingen krydsord i uge 49 - derfor ingen vinder

»Det bliver hele kommunen,
men der tages udgangspunkt
i Mariager,« fortæller Kirsten
S. Thomsen, som tror på ideen.

»Jo, for der er så mange
privatpersoner, der bakker
op om Mariager som Cittaslow-by. I Svendborg, der er
den eneste Cittaslow-by i Danmark, var det kommunen, der
gik forrest, og derefter kom
folk til. Mariager har for eksempel en fantastisk spændende historie. Det er noget,
gæster i byen gerne vil have
en fortælling om og reflektere
over. Så er der hele fødevareområdet, hvor lokale landmænd kan inddrages, og man
kan slå på det bæredygtige,
fordi råvarerne er hentet tæt
på det sted, hvor de anvendes.
Og måske skal man i højere
grad kunne opleve lokale fødevareproducenter på marked i Mariager i fremtiden.
Der er den skønne natur, hvor
man kan få en god oplevelse og så er der ikke langt fra
det rekreative til wellness-tilbud, hvor vi i dag for eksempel allerede har saltcentrets
»det døde hav« med videre.
Det kan også være oplevelse
af kunst og kunsthåndværk.
Men ved at arbejde med Cittaslow-tanken, hvor man giver
sig tid til at opleve og nyde,
opstår også en ny bevidsthed,
og folk begynder at byde ind
med tilbud, de mener, passer
til dette,« forklarer Kirsten S.
Thomsen.

Køb dit juletræ hos

Gårdbutikken i Kastbjerg
Stort juletræssalg
fra og med onsdag den 21. december:

Kuponen er indsendt af:

½ PRIS PÅ ALLE TRÆER!

Navn:
Adresse:
Postnr.

By:

(Husk kun én kupon pr. husstand)

Gårdbutikken
i Kastbjerg

Gårdbutikken holder åbent fra
mandag d. 19/12 til
lørdag d. 24/12
kl. 10.00 - 15.30.

Landevejen 19, 8970 Havndal

