
Referat af møde i Projektgruppen vedr. Senior Social Entrepreneuring (Erasmus+) 

Tidspunkt: 3. april 2017 kl. 12.00 

Sted: Folkestedet. 

Deltagere: Vibeke Müller, Kurt Nielsen, Poul Grosen Rasmussen (ref.) 

Afbud: Jesper Simonsen  

Dagsorden: 

1. Drøftelse af projektets målgruppe, målsætning, metode og innovative element 

Projektets målgruppe er todelt: Dels de ressourcestærke seniorer, dels de marginaliserede og udgrænsede 

grupper, der ikke kan nås af de offentlige og de private systemer.   

Der var enighed om, at målsætningen for vores projekt er, at styrke målgruppens sociale fælleskab, 

herunder åbne nye veje for at møde inspirerende mennesker samt inspirere målgruppen til engagement og 

handling i forhold til egen situation. Hjælp til selvhjælp. 

 

Den anvendte metode er tidligere blevet beskrevet som Learning by doing samt sidemandsoplæring. 

Det innovative element i projektet er foreløbig beskrevet som ”aktiviteter, som målgruppen ikke tidligere 

har deltaget i”, ”brobygning mellem geografiske områder, som ikke tidligere har profiteret af hinandens 

ekspertise”.       

2. Drøftelse og planlægning af Bus-projekt til Mors 

Rekruttering af deltagere tager udgangspunkt i den planlagte invitation af 13.000 efterlønnere mm. til 

Værdibørsens messe på Folkestedet den 27. april kl. 13-15. På messen opstilles en bod, med et tilbud om, 

at interesserede deltagere inden for målgruppen (Seniorer/ efterlønnere/førtidspensionister m.m.) kan 

komme med ”Mors-Expressen”. Boden bemandes af projektgruppen og andre interesserede som 

præsenterer Bus-projektet. Begrundelsen for Busturen til Mors er, at den lever op til projektets målgruppe, 

formål og metode. Med henblik på rekrutteringen og markedsføringen udarbejdes en plakat og en folder, 

der ophænges/ udleveres i perioden op til den 27. april. Kurt er ansvarlig for denne del.     

Der er udarbejdet følgende foreløbige program for busturen fra Aarhus til Mors og retur: 

8.00-10.00: Transport fra Aarhus til Mors. (Kaffe og kage nydes undervejs. Konkurrence: Hvem ved mest om 

forholdene i hhv. Aarhus og på Mors?. Fællessang ”Fra Mors til Aarhus”.) 

10.00-12.00: Aktiviteter på Mors: Besøg i smedjen (Eksempel på et frivilligt initiativ?). Besøg hos 

Kulturkøbmanden (Eksempel på et borgergruppeinitiativ: Et frivillighus med en utraditionel forretning/ 

beskæftigelse, utraditionel genbrugs- og affaldssorteringsløsning?). 

12.00-13.00: Frokost hos Kulturkøbmanden (Medbragt mad). Kurt er ansvarlig for at madpakken bliver 

lavet på Folkestedet, før afgang.   

13.00-16.00: Aktiviteter på Mors: Besøg hos Den frivillige akuthjælp på Mors. Kan denne aktivitet 

eksporteres til Aarhus? Besøg på Færgen. Kaffemøde mellem de to deltagergrupper fra hhv. Aarhus og 

Mors: Hvad kan vi lærer af hinanden?. Hvordan skal indholdet af et genbesøg i Aarhus være? Hvad var godt 

ved dette arrangement og hvad kan vi tage med ved genbesøget i Aarhus? Har I forslag til Projektgruppen i 

forhold til nye initiativer for de to målgrupper?. 

16.00-18.00: Transport fra Mors til Aarhus. (Aktiviteter?)     



 

3. Næste skridt i projektet 

Vibeke kontakter Jesper med henblik på en afklaring af forskellige spørgsmål, herunder økonomi..  

Kurt undersøger nærmere omkring bustransport (antal pladser?), annoncering på Facebook m.m. 

Projektgruppen mødes næste gang mandag den 24. april kl. 12.00 på Folkestedet. 

 

 

 


