
TAK FOR SIDST! 

Tak for Jeres engagement på mødet på Sejergaardsskolen d. 21. maj. Vi var ca. 100 mennesker, og i 
initiativgruppen er vi meget opmuntrede over aftenens forløb og det store engagement, der blev lagt for 
dagen  
 
Vi lovede at vende tilbage, når vi i initiativgruppen havde haft lejlighed til at evaluere aftenen og det, der 
kom ud af den. 
 
 

RESULTATER FRA IDEUDVIKLINGSAFTEN  

 

 

Så er den første grove sortering og behandling af de registrerede ideer foretaget. Der kunne i første omgang 

identificeres i alt 263 ideer med begrundelser fra de mange Post its. Ideerne er i første omgang kategoriseret i 

hovedkategorier og derefter i nogle foreløbige underkategorier. 

Hovedkategorierne fordeler sig som figuren her illustrerer. Det er ganske tydeligt, at tanken om fællesskab og 

samvær med andre lå de fleste af deltagerne på sinde. Hele 48% af ideerne kunne henføres til denne kategori, 

hvilket jo egentlig er meget heldigt, når det netop var en af årsagerne til at arbejdet blev igangsat. 

På en flot anden plads kom kategorien "Forskønnelse", som også fyldte meget hos mange af deltagerne. 

Initiativgruppen vil i næste omgang beskrive et mere detaljeret indhold af de enkelte kategorier, men allerede nu 

kan vi liste alle de ideer, som havde status som de "udvalgte ideer", som sidst på aftenen blev præsenteret på 

talerstolen af deltagerne selv. Listen var i ikke-prioriteret rækkefølge: 

• Litteraturfestival i samarbejde med skolerne 

• Borgerhus/kulturhus 

• Foreningernes dag – velkomstkomite til nye borgere 

• Musikfestival eller byfest 

• Forskønnelse af indfaldsveje 

• Julemarked v. Brugsen 

• Hjertestier – idrætslegeplads – løbsbane i Tølløseskoven 

• Skaterbane fællesområde for de unge – aktiviteter for unge i byen 

• Legeplads i forbindelse med indkøbscentre 

• Fredagscafe 

• Sankt Hans Fest 

• Tølløse festival 



• Initiativer for unge – streetart 

 
”DE GRØNNE SEDLER” 
 
Ved udgangen fra mødet blev I opfordret til at udfylde en grøn seddel, hvor I kunne tilkendegive Jeres 
ønske om engagement i det videre arbejde. På mødet fik vi 75 udfyldte sedler og senere er kommet flere 
til, så lige nu har vi 83 tilkendegivelser.  
 
 

HVAD SKER DER NU?  

På mødet var der opfordring til, at vi skulle arrangere en Sct. Hans fest allerede i år. Det var vigtigt for at 
vise om/at vi kunne udføre nogle af ideerne i praksis. 
Ud fra ”de grønne sedler” har vi kontaktet de personer, der har skrevet, at de ville være med til at 
arrangere en Sct. Hans Fest. Herudover har vi kontaktet dem, der har afkrydset, at de ville gå til hånde 
med praktiske opgaver. 
18 personer meldte sig til opgave. Vi mødtes tirsdag aften kl. 19,00, og kl. 21,00 var rammerne lagt og 
opgaverne fordelt – og det kører bare. 
Utroligt, hvad der kan lade sig gøre, når blot man er nok til at løfte opgaven. Det bliver absolut 
overkommeligt for den enkelte – og samtidig har man et godt socialt fællesskab. Alle gik fra mødet i højt 
humør.  
 
Så nu bliver der Sct. Hans Fest d. 23. juni kl. 19,00 
 

 
 
 

Der vil løbende kommer mere information om arbejdet med ideerne samt nye aktiviteter. Tilføj evt. at de 

skal sige nej tak, hvis ikke de ønsker dette – så vil jeg fjerne dem fra mailinglisten. 
 



 

FREMTIDEN 
 
Der vil løbende blive arbejdet med at videreudvikle organiseringen af arbejdet. Det vil der blive skrevet 
til jer om.  
 
På evalueringsmødet besluttede vi, at vi arbejder frem mod stiftelse af foreningen ”Fællesskab Tølløse”  
Processen er sat i gang, og der vil blive stiftende generalforsamling d. 19. august 2014. Stedet kendes ikke 
endnu, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 
Der er måske nogen, der stadig holder ferie, men vi mener, det er vigtigt at komme hurtigt videre af 
hensyn til at få sat flere initiativer i gang. 
 
Hvis nogen ikke ønsker at modtage vores mails, bedes I sige til. Så bliver I fjernet fra mailinglisten. 
 
 

RÅB DET UD!! 
 
Vær med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab T ølløse” 
 
Vi vil gerne bede alle om at være med til at udbrede kendskabet til ”Fællesskab Tølløse” og til at skaffe 
kontakt til flere positive mennesker, der vil være med. 
 

- Snak, ring, skriv 
- Del opslag på facebook. Klik HER 

- Henvis til Tølløse Lokal-web http://tollose.lokal-web.dk  
- Eller hvordan i ellers plejer at kommunikere med jeres relationer.  

 
Og så skal I få dem til at udfylde en ”grøn seddel”, som er vedhæftet, og som I kan udskrive i det antal, I 
har behov for. De udfyldte grønne sedler afleveres – eller mailes – til Lone og Jens. 
Vores mål er, at vi over sommeren skal have 200 på kontaktlisten, så hvis alle skaffer 2 nye kontakter, er 
målet nået. 
 
 
Initiativgruppen ønsker alle en god sommer, men inden da – så ses vi til Sct. Hans Festen. 
 

 


