
Opsamling på gruppearbejde på dagen for ’På tur i Hostrup Sogn’
Lørdag den 25. september 2021

Team Gul

Teammedlemmer: Karen Hansen, Bent Sejersen, Gorm Larsen, Erwind Bucka, Kirsten Fries, Linda Brandt og Heidi Jensen

Brainstorm på ideer, der styrker og forbinder Hostrup Sogn

Tilflyttere
Aktiviteter for unge mennesker
Involvering/aktiviteter til børn og unge / JUIF og Borgerforening
Være mere kreativ med brug af hallen
Mere GYM som ikke findes i Tønder 
Opbakning til Borgerforeningen
Byskoven
Friskolen Støtteforening - borgere vil gerne støtte men Bankoverførsel koster
50 kr. og nogle ældre har ikke mobilepay
Fokus på trafikale forhold
Skolen skal være mere åben overfor lokalsamfundet
Bedre kommunikation/reklame for aktiviteter 
Bedre info/PR for Sognet

Ambassadører fra hver af de små byer
Fællesspisning på skift i Jejsing og Lydersholm
Styrke Fællesskab gennem fællesspisninger
Nedrive huse der er ’modne’ - kan plante smed blomster
Tomme grunde
Vild blomstereng
Mere biodiversitet / men organiseret
Træer - nyplantning
Fornyelse/ forskønnelse 
Fornyelse af grønne områder
Videreudvikle eksisterende grønne områder - evt. etablering af 
naturlegeplads.

Overordnede kategorier

Ikke udfyldt



Udfoldning af én idé

Overskrift: Ambassadører fra hver by 
Teammedlemmer: Karen Hansen, Bent Seiersen, Gorm Larsen, Erwind Bucka, Kirsten Fries, Linda Brandt, Heidi Jensen 
Kort beskrivelse af ideen: At man igennem en ambassadør har talerør frem og tilbage til borgerforeningen

Hvad er formålet?
Og hvor foregår det?

Hvem er målgruppen/erne?
Primære og sekundære 

Hvem er vigtige samarbejdspartnere for at 
lykkes med ideen? Lokalt/regionalt/nationalt

Mangler vi viden?
Hvem kan vi spørge 

Kontakt mellem byer - hvad
vil hver by?
Styrke fællesskab
 Fællesspisninger Jejsing 
og lydersholm

Borgerne i de små byer 
Børnefamilier 

Ambassadører og borgerforening Malene og Jes
Borger 

Kan man teste ideen af? Økonomi
Hvad koster ideen og hvor finder vi 
økonomien?

Tidsplan 
Hvad er fx de 3 første skridt hen mod at 
realisere ideen?

Hvem er tovholder på ideen?
Skal der nedsættes en frivillig 
arbejdsgruppe? 

Spørge nogen Det koster tid 
Frivilligt arbejde

- Spørge nogen Borgerforeningen + borgere 

På en skala fra 1-10, hvor 1 er meget lidt, og 10 er rigtig meget, I hvor høj grad vil jeres idé styrke Hostrup Sogn? ________


