Til lag og foreninger i Levanger

Invitasjon til å bidra til tusenårsarrangement i 2011
Levanger kommune er oss, innbyggerne!
Vi er mange aktive og positive innbyggere som enkeltvis og sammen
representerer gode verdier og en rik kultur gjennom mange lag og foreninger.
Det er vi stolte av!
Dere er en del av denne rikdommen. Det er et sterkt ønske at vi alle vil
engasjere oss i en eller annen sammenheng når vi skal markere at vi er 1000 år!

LEVANGER 1000 ÅR I 2011!
skal gjenspeile fortid, nåtid og framtid
Det blir et helt år med flere arrangement som er merket med og av Levanger
1000 år og en flott anledning til å vise hva vi har, hvem vi er og høyne aktiviteten
i markeringsåret. La oss vise oss for hverandre og omverdenen!
Sammen med befolkningen ønsker vi å:
• Markere Levanger nasjonalt og lokalt
• Stimulere til økonomisk og kulturell utvikling
• Styrke fellesskapsfølelse, identitet og ikke minst stolthet over
kommunen vår

Blir dere med?
Har dere et større arrangement allerede i tankene i 2011?
Hva med å gå sammen med andre og skap noe nytt og spennende
som kan inngå i Levanger 1000 år?
Det er plass til mange interesser og ikke minst alle
aldersgrupper.

Vi er i startfasen ennå, men ser at tiden går fort til det braker løs
nyttårsaften 2010. Logo og profil er under utarbeidelse.
På blokken vår står det en grov skisse med arrangementer hver måned i 2011. De
arrangementene vi har og som vi er stolte av skal inngå, som for eksempel
Marsimartnan.
Så langt ser vi for oss at våren 2011 blir knyttet til vår historie. Når sommeren
og høsten kommer, vil vi fokusere mer på hva vi er i dag og hva fremtiden kan by
oss. Men gjennom hele året er det viktig at kulturelle aktiviteter kan blomstre
og smykke seg med vår felles markering: Levanger 1000 år!
Noen ganger vil arrangement foregå i sentrum. Men ikke mindre viktig er det at
alle grendene/sentrene rundt om i kommunen kan gjøre noe aktivt der de bor –
for hele Levanger.
På blokken står det i dag en del tanker som skal bearbeides. Forhåpentligvis kan
en aktivitet dere ønsker å satse på legges inn om den er av litt størrelse.

Bli med på dugnaden og tenk gjennom om dere kommer opp med noe som kan
bli en del av Levanger 1000 år. Og meld det inn til oss.
Se også informasjon på:
http://www.levanger.kommune.no/Prosjekt/Tusenarsmarkering-2011/

Ta kontakt med prosjektsekretæren for Levanger 1000 år; Tone Volden Rostad
på tlf 977 05457 eller e-post tone.volden.rostad@levanger.kommune.no

Med vennlig ordførerhilsen

Robert Svarva

