Ansøgning til Lokaldemokratipuljen 2017
fra Odsherreds Ildsjæle

”FÆLLESSKAB - IDE OG PROJEKTUDVIKLING”
FORORD
Odsherred er spækket med ildsjæle og gruppen Odsherreds ildsjæle er oprettet i ønsket om at
skabe et fælles forum, hvor vi sammen kan ide og projektudvikle Odsherred. Vi ønsker at øge
opmærksomheden på ressourcer og fællesskaber på tværs af bygrænser, interessegrupper,
fastboende, sommerhusejere, foreninger, privatpersoner, selvstændige, iværksættere,
kommunale afdelinger, skoler og institutioner med flere - i videste forstand"
Vi er en nonprofit interessegruppe.
Her kan alle mødes som
ligeværdige medspillere til ”hvad
der rør sig”, ved interne og
eksterne arrangementer, debat,
foredrag, arbejdsgrupper og
arbejdsfællesskaber og tid til at
være sammen.
Odsherreds Ildsjæle ledes af en
styregruppe. Vi skaber gennem
vores virke netværk og hjælper
mennesker i Odsherred til at gøre
brug af hinandens viden og
hænder.
Vi udfærdiger materiale og tager hul på ting, som vi ønsker at forandre og forankre
Vi KOM GODT FRA START
Vi lagde ud med en facebookgruppe i oktober 2016. Allerede i november blev vi indbudt som
aktør ved Frivilligtopmødet. Vores emne ”Ildsjælenetværk ” fik flot besøg og god kritik.
Hjemmesiden tog fart og alle vores planer for arrangementer og tiltag spirede.
I Januar var vi på Grevinge Plejecenter og give tips til markedsføring efter frivillige.
Samme måned deltog vi i et konstruktivt møde hos Kultur og Fritid, på baggrund af vores
tilsendte materiale, som omhandlede et forslag til indhold på en hjemmeside for Aktive
Borgere. Vores budskab er at skabe større synlighed af Odsherreds mange foreninger og
interessegrupper, deres arrangementer og kalender, samt let tilgængelig viden omkring kurser
og nyttige links mm.
Samme måned begyndte Odsherreds Ildsjæle at invitere til ”formiddagskaffe” og dialog hver
anden torsdag, samt skabe aftenarrangementer, hvor alle deltagere kan byde ind med indlæg,
oplysning, ideer, inspiration og dilemmaspørgsmål.

Februar bød på et farverigt og inspirerende foredrag fra Højby Lokalråd og i uge 7 blev vi
inviteret til Kompetencecentret på havnen. Socialt Udviklingscenter havde henvendt sig
omkring et projekt for voksne 60+ og unge, kombineret i fritidslivet. De så os som medspillere.
I Marts indbydes alle til en aften i Radio Odsherred ”Hør hvordan du bliver hørt”.
Senere i Marts er et arrangement omkring emnerne i vores ansøgning i Vig Aktivitetscenter.
I April tager vi hul på, at hjælpe Aktive Borgere / ildsjæle med rådgivning i markedsføring.
Viden om Odsherredskalenderen, lave pressemeddelelser, opslag, brug af facebook mm.
Vi har skabt en vigtig base for arrangementer og arbejdsgrupper på Vig Aktivitetscenter.
Vi oplever desuden en stor imødekommenhed for, at vi kan anvende lokaler lokale steder, i
forbindelse med arrangementer som netop omhandler ”deres emne” eller deres område.

ANSØGNING
Vi ansøger om midler fra Lokaldemokratipuljen til nedenstående fællesskaber, ideer og
projekter, baseret på gennemførelse over en 2 - årig periode








”Talentspejdere”- Personer med lokal viden
”Aktive borgere hjælper aktive borgere” – Frivillig hos hinanden
”Hvem ved hvad” – Videnbank på hjemmesiden
”Hvem hjælper hvem i Odsherred” – Social vejviser
”Os og de andre i Odsherred” – Beskrivelse af hver egn / by beskrevet af beboerne
- Markedsføring – Opslag, visitkort evt. brochure
1 Projektor og 1 lærred: Til fremvisning ved arrangementer, arbejdsgrupper mm

Talentspejdere
Talentspejdere er styregruppens forlængede arm. De er mennesker fra de forskellige
lokalområder og ved en masse om deres medborgere: Hvem vil være interessant med et oplæg,
hvem vil vise sin virksomhed, hvem har skabt en unik have, hvem har skrevet en bog, hvem vil
fortælle om byens udvikling, flygtninge mm. - Og hvem er ufrivillig ensom og kunne have glæde
af, at komme ind i et fællesskab.
Talentspejderne mødes med styregruppen minimum 2 gange årligt og er ved disse møder med
til at lave plan for kommende initiativer og arrangementer.
Vi ønsker at servere forplejning.
Aktive borgere hjælper aktive borgere – Frivillig hos hinanden
Mange aktive borgere / ildsjæle har brug for hjælp til at afvikle enkeltstående arrangementer.
Vi tror at mange – unge som gamle, nytilflyttere med flere, gerne vil give en hånd med et sted i
Odsherred, møde andre uden at være bundet på faste ugedage. Vi ønsker at samle og
forelægge ideen for Aktive borgere / ildsjæle i Odsherred og sammen få udarbejdet en base.
Vi ønsker at servere kaffe og brød.
Hvem ved hvad – Videnbank på Odsherreds ildsjæles hjemmeside
En mangfoldig og nuanceret videnbank inddelt i emner og navn og mailadresser på personer,
der vil dele ud af sin viden, som kan være hvad som helst. Vi finder interesserede via
facebookgruppen, vores fællesarrangementer mm. Skabes af en arbejdsgruppe
Vi ønsker at servere kaffe og brød.

Hvem hjælper hvem i Odsherred – Social vejviser
Mange hænder hjælper, men mange ved ikke, hvem der hjælper hvem i deres område eller
overordnet i Odsherred. Hvor går man hen i sin nød - og hos hvem kan man være frivillig.
Hvem vil være relevante at udveksle erfaring eller samarbejde med. Eksempelvis i forhold til
udsatte børn, ensomme og sårbare. Vi vil lave en arbejdsgruppe, som udarbejder et færdigt
resultat som en PDF, alle interesserede og involverede kan anvende.
Vi ønsker at servere kaffe og brød.
Os og de andre i Odsherred – Beskrivelse af hver egn / by - beskrevet af beboerne
Der sker gode nye tiltag i byerne internt. Man kender hinanden bedre. Men flere borgere
kender kun deres egen egn og kun i overfladisk grad, øvrige byer/sogne. Vi ser en stor
betydning af, at vi har et kendskab og fællesskab til hinanden i Odsherred. Vi vil gerne invitere
byerne til at beskrive sig selv på en mangfoldig måde. Hvem er de egentligt, hvordan ser de sig
selv, hvad er deres værdier, hvordan bor de, bor de i egen bolig, bor de i byen, på landet, har de
fællesskab året rundt, har de venskabsbyer, traditioner, kulturarv, hvad gør dem ”rige”, har de
fremtidsplaner og meget andet.
Materialet vil blive fremstillet som PDF fil og kopi sider: Det vil således være muligt at finde
materialet på byernes hjemmesider og hvis det ønskes på Odsherreds Kommunes hjemmeside.
Materialet uddeles i mapper til Odsherreds Biblioteker, Aktivitetscentre, Turistbureau mm.
For at skabe en helhed i materialet og i projektet, vil Odsherreds Ildsjæle sammen med byerne
skabe en fælles disposition og opsætning af materialet
Vi ønsker at servere kaffe og brød.
Markedsføring
Markedsføring i form af visitkort, evt. brochure, opslag på biblioteker, brugser, genbrugser
Anskaffelser:
Printer, projektor, lærred, printerpatroner, kopipapir
Til fremvisning anvendelse ved arrangementer, arbejdsgrupper mm
REGNSKAB
Talentspejdere
Aktive borgere hjælper aktive borgere – Frivillig hos hinanden
Hvem ved hvad – Videnbank på Odsherreds ildsjæles hjemmeside
Hvem hjælper hvem i Odsherred – Social vejviser
Os og de andre i Odsherred
Beskrivelse af hver egn / by beskrevet af beboerne
Markedsføring af Ods. Ildsjæle, samt projekter
Projektor – 1 lærred:
I alt ansøges om

2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.500,00
4.500,00
18.000,00

Med venlig hilsen Styregruppen
Styregruppen består af:
Marion Christensen, Jørgen Preuss, Rud Teglers, Benny Eilstrup og Åse Christensen
Kontakt og information:
Mail odsherredsildsjaele@gmail.com
- www.odsherredsildsjaele.dk

