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

Team Lilla 

Teammedlemmer: Eva Folke, Werner Bucka, Erling Thomsen, Elise Rasmussen, Maryna Samonova, Hans Jürgen Bucka og Lis Skriver.

Brainstorm på ideer, der styrker og forbinder Hostrup Sogn

Flere fælles arrangementer
Fællesskab på tværs af generationer
Basketball i multihallen 
Ungeklub
Klubhus for børn ved Kærvej 24
Shelter ved Jejsing Bjerg
Spille eftermiddag for pensionister og børn fra 6 år - en eftermiddag 
om måneden

Lade børn spille krolf evt. med forældrene
Brug vores forsamlingshus til flere aktiviteter
Gangsti langs banen mellem a stoksti og Hostrupvej
Sikkerhed - trafikplan
Deleøkonomi
Cykelsti ved togskinnerne

Overordnede kategorier

Ikke udfyldt



Udfoldning af én idé

Overskrift: Månedlig spilleeftermiddag 

Kort beskrivelse af ideen: Samvær mellem børn og pensionister ved forskellige spil/lege ude som inde

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 

Styrke fællesskabet på 
tværs af generationer

Udgangspunktet er Kærvej 
24

Børn og pensionister
(og forældre - for dem der har lyst) 

Skolen - SFO - forældre
Hostrup Seniorer eller andre, der kunne have 
lyst. 

Skal man have en Børneattest?
Tønder Kommune? 

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? 

JA Låne spil i første omgang
Ved succes købe nye. 
Evt. Vindmøllepenge fra 
Borgerforeningen

- Forelægge ideen for Hostrup Seniorer
- Henvendelse til skolen 
- Annoncere i Juif-bladet og Facebook 

Hostrup Seniorer 

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? __________


