
Evaluering af tur til Mors 7. september 2017 – 

 spørgeskema  (26 ) 

1. Hvor læste/hørte du om turen: 

Kurt: 6 

Ven/frivillig: 3 

Mail/opslagstavle på Folkestedet/Trøjborg: 4 

Brugerrådet (Carl Blochsgade og Stautrup): 3 

Ældresagen: 2 

Tennisklub: 1 

Forstander Sifsgård (?), Åbyhøj: 1 

’udefinerbare steder’: 6 (mail- fra hvem?; bestyrelsesmøde- hvor?, frivilligkoordinator – hvor?- F/B? 

ulæseligt) 

2. Hvad fik dig til at melde dig til turen? (nysgerrighed over for Mors og de frivillige (inspiration) er 

det de fleste anfører) 

Spændende program og godt at møde andre frivillige. 

Ny inspiration 

Nysgerrighed- over for tilrettelæggerne og de frivillige på mors, interesse 

Kendte andre, der skulle med 

Er kommet meget på Mors 

Komme ud og se et stykke ad Danmark, som er ukendt for mig – og ikke mindst at møde de frivillige 

Interesse for frivilligt arbejde 

Skal udarbejde en frivilligstrategi for frivillighusene og arbejder i forvejen med frivillige, så det 

kunne inspirere mig i mit arbejde, og så har jeg aldrig dykket ned i Mors. (Helle) 

Spille med i bandet/mulighed for at spille hos Kulturkøbmanden 

Kurts anbefaling/forslag 

3. Hvad har du fået ud af turen? (har slået nogle næsten enslydende svar sammen) 

Fået indsigt i nogle meget gode ideer og flotte resultater af frivilligt arbejde og mange ildsjæle, der 

brænder for det, de laver. 

Spændende at høre om tilfredsheden ved at være frivillig- venlige og dygtige mennesker 

Inspiration og viden, nye ideer 

En oplevelse rigere – har lært meget om Mors 

Meget! 

Gode oplevelser – og musikerfaring 

Samvær med glade seniorer 

Mod på mere 

Forundret over gode mennesker, der er tilfredse med de forhold de nu engang har 

Set hvad der kan lade sig gøre- udkants Danmark. Alt er muligt, når der er én eller flere ildsjæle.  

God energi og initiativ i projekterne, så man er helt oplivet efter turen  

Fælleskab i små byer giver liv 

I et lille samfund er der andre muligheder og et større ansvar for fællesskab 

Frivillighed skaber socialisering, samfund, sammenhold og glæde 

4. Har du forslag til nye aktiviteter for frivillige i Århus? (ikke så mange!) 

Jeg skal nok finde på noget! 

Oprettelse af kortklub 

Aktiviteter for frivillige udført af frivillige. Start på Huset Trøjborg 



Har en kolonihave med hus, vand, el- Kan benyttes til??? I fællesskab 

Fællesture med aktion, modeljernbane (Hamborg)+ indkøb, rundvisning i Århus by med madpakker 

Der er mange forskellige aktiviteter i Århus- Måske skal der være mere koordinering. 

Lignende dagsture med indhold 

5. Andre kommentarer: 

Tak for en meget dejlig dag. Flot og dejligt tilrettelagt. En rigtig god oplevelse. 

Fin tur, hyggeligt (trods regnvejr) 

Stor ros og stor tak 

Det er tydeligt, at der er store lokale forskelle og, at vi nok er lidt forkælede i Århus kommune, men 

at det også før os lidt mere ligeglade og forventer at få ting serveret. Det ville være rart, hvis man 

kunne videreformidle den store glæde ved frivillighed, som man fornemmed på Mors. 

Kaffe og rundstykker på udvejen, gerne merprise 25-30 kr (3 deltagere) 

(manglede) en liste med navne, så man ved, hvem man er sammen med, og hvor de kommer fra. 2 

½ timer i træk er ikke godt for ældre børn. Pause bør indlægges. 

Lav gerne en ny udflugt lignende denne. Supergodt initiativ 

Bare en god tur – også tak til Hammel musikanterne 

Opsamlingssteder med gratis langtidsparkering, f.eks Bilka, Viby Torv 

* 

Deltagere, der har angivet, at de gerne vil være med ved genbesøg: 

IB Pedersen vil gerne være behjælpelig med besøg på Huset Trøjborg 

Grethe Skouboe, Folkestedet 50526554 

Inger? Vil gerne yde en indsats 

M.E.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


