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Fredag	  den	  12.	  august	  2016	  holdt	  vi	  
visionsværksted	  om	  vore	  medier.	  
Hvad	  har	  vi,	  hvordan	  gør	  vi,	  hvad	  
fungerer,	  hvad	  trænger	  til	  forbedring	  
og	  hvad	  kunne	  vi	  optimalt	  ønske	  os.	  
	  
Mange	  fejøboere	  mødte	  frem,	  unge	  
som	  ældre	  og	  endog	  to	  udenøs	  gæster	  
havde	  vi	  (25	  deltagere	  i	  alt).	  Fra	  de	  
udenøs	  blev	  det	  sagt	  at	  Lolland	  kunne	  
lære	  så	  meget	  af	  Fejø,	  så	  vi	  skal	  blive	  
ved	  med	  at	  gøre	  alt	  det	  gode	  vi	  gør	  og	  
vi	  skal	  også	  blive	  ved	  med	  at	  fortælle	  
historierne	  om	  det	  gode	  og	  unikke	  
lokalsamfund,	  som	  vi	  alle	  er	  en	  del	  af.	  
	  
Christina	  Brydegaard	  og	  Susanne	  
Lautrop	  havde	  tilrettelagt	  og	  ledede	  
selve	  visionsværkstedet,	  Hanne	  
Oustrup	  og	  Kirsten	  Sydendal	  
fotograferede,	  Anne	  Moloney	  skrev	  
referatog	  Charlotte	  Skou	  sørgede	  for	  
at	  vi	  overholdt	  tiden.	  	  

	  
Alle	  havde	  medbragt	  skøn	  mad	  til	  det	  fælles	  bord,	  idet	  vi	  havde	  en	  times	  pause	  midtvejs.	  

	  
Visionsværkstedet	  består	  af	  tre	  runder	  hvor	  deltagernes	  enkeltvis,	  parvis	  eller	  i	  grupper	  
formulerer	  stikord,	  som	  sættes	  op	  i	  fem	  “søjler”.	  Efter	  hver	  runde	  markerer	  deltagerne	  
hvad	  de	  synes	  der	  er	  det	  vigtigste	  ved	  hver	  især	  at	  afgive	  5	  point.	  
	  
Første	  runde	  handler	  om	  at	  afdække	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  godt.	  
Anden	  runde	  handler	  om	  at	  se	  på,	  hvad	  der	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles.	  
Tredje	  runde	  handler	  om	  det,	  vi	  ønsker	  os,	  hvad	  skal	  vi	  gøre	  for	  at	  vore	  medier	  også	  	  
fungerer	  godt	  i	  fremtiden.	  	  
De	  fem	  “søjler”	  er	  gengivet	  i	  det	  følgende	  samt	  alle	  stikord	  og	  alle	  point.	  
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Interessenternes	  interesser	  	  Fra	  -‐	  	  Til	  
Vi	  er	  alle	  interessenter	  på	  øen:	  Børnene,	  de	  ældre,	  de	  unge,	  sommerhusejerne,	  
traditionerne,	  tursterne,	  tilflyterne,	  foreninger,	  virksomhederne,	  naturen,	  miljøet.	  
Runde	  1:	  	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  

• Facebook,	  hjemmeside,	  mailingsliste,	  app.	  Fejøblad;	  flere	  fora.	  flere	  fora,	  
mangfoldighed,	  rammer	  bredt	  	  6	  

• Diverse	  mennesker	  på	  øen,	  frivillige	  fra	  andre	  lande	  	  6	  
• Sydhavsøernes	  Perle,	  Fejøbladet	  	  3	  
• Fejøliv	  	  3	  
• Mailinglisten	  giver	  det	  ærligste	  billede,	  godt	  værktøj	  	  2	  	  
• Brede	  aktiviteter,	  gode	  aktiviteter:	  omtale	  af	  aktiviteterne	  (fx.	  X-‐factor,	  

kirkegårdsvandring,	  	  Æblets	  Dag)	  	  2	  
• Vi	  har	  masser	  af	  gode	  fotos,	  lave	  en	  foto	  mappe	  med	  fotos	  til	  pressen	  	  1	  
• Gode	  omtaler	  af	  virksomheder	  	  1	  
• Alle	  de	  events	  vi	  har	  

	  
Runde	  2:	  hvad	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles	  

• Elektroniske	  info	  skærme	  som	  styres	  fra	  fejoe.dk	  	  8	  
• Bedre	  indsigt	  i	  Fejøs	  ressourcer	  og	  fordele	  ved	  at	  bo	  her	  	  2	  
• Oversigt	  over	  hvad	  der	  er	  af	  projekter,	  arbejdsgrupper,	  arrangementer	  	  2	  
• Aktivitetsdatobank	  	  1	  
• Ejerskab/styring	  af	  fejoe.dk/fejoeliv.dk	  og	  visit-‐fejoe.dk	  	  	  

	  
Runde	  3:	  hvordan	  synes	  vi	  at	  vore	  medier	  skal	  fungere	  i	  fremtiden	  

• Reklamere	  for	  skolen,	  fortælle	  alle	  de	  gode	  historier	  	  7	  
• arrangement,	  invitation	  ved	  Pæreskuderne	  	  (bosætning)	  	  3	  
• Information	  om	  grupper,	  hvem	  organiserer/er	  organisator,	  hvor	  finder	  man	  ud	  af	  

hvornår	  og	  hvem?	  	  3	  
• ÅBEN	  Ø:	  En	  godt	  opreklameret	  weekend	  og/eller	  dag,	  hvor	  færgen	  er	  gratis	  og	  en	  

del	  familier	  som	  folk	  kan	  komme	  og	  besøge	  oghøre	  om	  livet	  her	  og	  spørge	  os	  om	  alt	  
muligt.	  Derved	  kan	  de	  bedre	  vurdere	  om	  det	  vil	  være	  noget	  for	  dem	  at	  flytte	  hertil	  
på	  eje	  eller	  leje	  basis	  	  	  2	  

• Pin	  it!	  	  Side	  med	  billeder	  fra	  Fejø	  som	  man	  kan	  klikke	  på	  og	  få	  en	  
historie/fortælling	  (eller	  et	  digt?)	  	  1	  
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Sociale	  værdier	  
Sammenhængskraft	  –	  “jeg	  er	  informeret,	  derfor	  føler	  jeg	  mig	  inddraget”	  	  -‐	  
historiefortælling	  
	  
Runde	  1:	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  

• Man	  hilser	  på	  hinanden	  	  8	  
• Tryghed,	  at	  kende	  sine	  naboer,	  føler	  mig	  tryg	  når	  jeg	  går	  alene	  om	  aftenen,	  låser	  

ikke	  min	  cykel	  	  J	  	  	  	  7	  
• Mailinglisten,	  vi	  kan	  hurtigt	  stå	  sammen,	  vi	  kan	  hurtigt	  få	  identitet	  =>	  engagement	  	  

5	  
• Mailinglisten,	  genbrug,	  et	  socialt	  værktøj	  ligesom	  Facebook,	  ejerskab	  og	  

engagement	  bliver	  luftet	  på	  mailinglisten	  	  	  5	  
• Fællesspisning	  	  4	  
• Mailinglisten	  giver	  sammenhold,	  udnyttelse	  af	  ressourcer	  	  3	  
• Fællesspisning	  med	  dans	  og	  sang	  	  3	  
• Man	  mødes	  på	  færgen	  	  2	  
• Alle	  de	  frivillige	  vi	  har,	  der	  har	  god	  energi	  	  2	  
• Omstillingsbevægelse	  	  1	  
• Ønske:	  en	  danseaften,	  Rundkredsdanse	  og	  	  og	  folkedans-‐agtiuge	  danse	  til	  trin	  med	  

mere	  moderne	  musik	  også	  (70	  –	  80	  osv)	  	  Anne	  vil	  gerne	  lede	  dansene,	  Mick	  vil	  
gerne	  holde	  styr	  på	  det,	  tal	  med	  Mick	  	  	  1	  

• FACEBOOK	  kommer	  bredt	  ud;	  MAILINGLISTEN	  giver	  det	  ærlige	  billede;	  	  bygge	  
videre	  på	  hjemmesiden	  i	  forhold	  til	  turister	  

	  
Runde	  2:	  hvad	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles	  

• Bedre	  betingelser	  for	  at	  blive	  ældre/gammel	  på	  Fejø.	  Medierne	  har	  stor	  indflydelse	  	  
5	  

• Ikke	  alle	  møder	  op	  til	  arrangementer,	  hvordan	  får	  vi	  alle	  med?	  	  4	  
• Vise	  støtte	  for	  de	  spisesteder	  vi	  har,	  	  sige	  de	  gode	  ting	  	  3	  
• Hvordan	  kan	  man	  ændre	  noget	  negativt	  til	  noget	  positivt?	  	  (Eksempel	  manglende	  

åbne	  spisesteder)	  	  3	  
• Accept	  af	  hinandens	  forskelligheder	  	  2	  
• Samarbejde!	  	  	  1	  
• Grundigere	  information	  på	  eet	  medie,	  så	  man	  ikke	  bliver	  forvirret	  	  1	  
• Brokkekultur,	  vi	  kan	  blive	  bedre	  til	  at	  sige	  tak/skrive	  ordentligt	  til	  hinanden	  	  	  
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Runde	  3:	  hvordan	  synes	  vi	  at	  vore	  medier	  skal	  fungere	  i	  fremtiden	  
• Et	  sted	  på	  hjemmesiden	  eller	  app´en	  som	  kun	  er	  til	  ros	  og	  taknemmelighed	  	  6	  
• Opfordre	  til	  flere	  mini	  maillister	  for	  interessegrupper	  	  1	  
• Ø-‐værdierne:	  Det	  grønne	  og	  økologiske,	  øbo	  nærvær,	  sundhed,	  plads	  til	  alle,	  Fred,	  

Familie	  nærvær:	  Vores	  hjemmeside	  skal	  signalere	  dette	  
• Undgå	  negativitet	  på	  mailinglisterne	  
• Påskønne	  de	  mange	  frivillige,	  huske	  at	  sige	  TAK	  

	  
	  

	  
Tanker,	  ideer,	  forslag,	  erfaringer	  –	  masser	  af	  udveksling.	  

Dejlig	  summen	  af	  engagerede	  stemmer.	  
	  
	  
	  

	  
Økonomi	  
Frivillig	  indsats	  –	  honorar	  –	  omkostninger	  	  -‐	  indtægter	  
Runde	  1:	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  

• vej	  boder!!	  	  “Farmproduce”,	  	  lokal	  mad	  	  5	  
• Få	  ideer	  frem	  og	  give	  støtte	  til	  dem	  der	  har	  brug	  for	  det	  (fx.	  starter	  virksomhed)	  	  2	  
• Facebook:	  	  når	  bredest	  ud	  ;	  	  måske	  investere	  i	  fb-‐reklamer	  
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Runde	  2:	  hvad	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles	  
• Professionalisering	  	  6	  
• Mulighed	  for	  meget	  billig	  boende	  tilflytter	  –	  kan	  arbejde	  i	  sæsonen	  og	  bo	  på	  

Fejø	  hele	  året!	  (Beskæftige	  sig	  med	  frivilligt	  arbejde	  måske?)	  	  5	  
• Skabe	  økonomi	  til	  formidling,	  professionelt,	  det	  vi	  prioriterer	  	  2	  

Runde	  3:	  hvordan	  synes	  vi	  at	  vore	  medier	  skal	  fungere	  i	  fremtiden	  
• Mere	  humor	  	  7	  
• Søg	  midler	  til	  at	  få	  det	  hele	  struktureret	  	  2	  
• Kontorplads	  eller	  andet	  sted	  (bibliotek/kulturhus)	  hvor	  vi	  kan	  stadig	  arbejde	  på	  

vores	  egne	  projekter	  (sammenhængskraft,	  inspiration)	  	  1	  
• Søge	  projektmidler	  i	  forhold	  til	  promovering	  af	  frugt;	  lave	  noget	  sammen	  med	  

andre	  æbleøer	  og	  frugtplantager;	  Æble-‐frugt-‐øko-‐app	  
	  

	  
Funktioner	  
Medityper	  –	  teknonogi-‐	  organisering	  –	  teams	  
Runde	  1:	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  

• Mailinglisten,	  godt	  med	  administrator	  (nødvendigt)	  	  6	  
• En	  Fejøforening	  	  5	  	  
• Vi	  har	  platforme	  til	  at	  ramme	  alle	  målgrupper	  	  4	  
• At	  vi	  har	  et	  Fejøblad	  	  4	  
• Sydhavsøernes	  Perle,	  se	  på	  forankring,	  distribution	  og	  indhold	  	  3	  
• Fejøliv:	  bygge	  videre	  på,	  kommunikation	  er	  vigtigt	  	  2	  
• Fejøkalenderen	  	  2	  
• Kammermusik	  og	  andre	  events	  	  1	  
• Kalender,	  fine	  fotos,	  gave,	  souvenir	  	  1	  
• Fejøliv.dk	  	  1	  
• At	  Fejøforeningen	  og	  Fejøbladet	  findes	  
• Mailinglisten;	  Fejø	  Facebookgruppe;	  Fejøbladet;	  intern	  kommunikation	  
• Sydhavsøernes	  Perle	  
• Kammermusikfestival	  
• Æblets	  Dag	  
• At	  vi	  har	  en	  skole	  og	  en	  købmand	  
• Hjemmesiderne	  har	  stort	  potentiale	  ved	  samspil	  med	  Facebook	  og	  app	  og	  

mailingliste;	  Facebook	  kommer	  nemt	  og	  enkelt	  ud	  til	  mange	  
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Gruppearbejde	  “på	  den	  gode	  måde”.	  Produktivitet	  og	  aktiv	  lytning	  

	  
	  
	  
Runde	  2:	  hvad	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles	  

• Vi	  mangler	  fælles	  koordinering	  af	  vores	  medier	  	  8	  
• Informationsbank;	  have	  eet	  sted,	  hvor	  alle	  lægger	  uge	  informationer	  om	  

arrangementer,	  som	  alle	  frit	  kan	  hente	  fra;	  letter	  arbejdet	  for	  redaktører	  mv	  	  	  	  8	  
• Vi	  har	  5	  medier	  –	  hvad	  skal	  vi	  gøre	  bedre?	  	  opdatering,	  klar	  målsætning,	  opdatering	  

og	  målsætninger	  er	  ikke	  klare	  og	  afgrænsende	  	  7	  
• Turismehjemmeside	  skal	  forbedres,	  måske	  lægges	  under	  fejoe.dk	  	  a	  la	  app	  	  7	  
• Nyhedsbrev;	  samler	  fx.	  dagens	  ret	  og	  åbningstider	  	  3	  
• En	  fælles	  kalender	  hvor	  enhver	  kan	  se	  alle	  åbne	  arrangementer	  på	  øen	  2	  
• Infrastruktur	  medier	  og	  turisme	  imellem	  	  	  
• Opslagstavle	  eller	  elektronisk	  i	  Kragenæs	  	  2	  
• Tydeligere	  og	  lettere	  adgang	  til	  servicemeddelelser	  	  2	  
• Visualisere	  den	  positive	  udvikling;	  befolkningsstigning;	  skole;	  omsætning	  og	  

udvikling;	  kunstneriske	  udformning	  	  2	  
• Medierne	  skal	  være	  mere	  enkle	  –	  overblik	  	  1	  
• Forbedring,	  udvidelse	  af	  opslagstavler	  	  1	  
• Facebook:	  kan	  linke	  fra,	  kan	  linke	  til,	  kan	  opgraderes	  med	  reklamer	  	  1	  
• at	  medierne	  ikke	  snakker	  sammen	  	  1	  
• Brug	  for	  opdatering	  af	  visit-‐lolland-‐falster,	  link	  til	  Fejø	  og	  generel	  oplysning	  	  2	  
• Fejøliv.dk;	  der	  skal	  være	  flere	  ressourcer	  så	  den	  opdateres;	  

målgruppeorienterethed;	  problem	  at	  den	  er	  frivillig;	  bør	  være	  det	  eneste	  digitale	  
medie	  udadtil	  sammen	  med	  mailinglisten	  	  2	  

• Link	  mellem	  medierne,	  fx.	  fra	  Sydhavsøernes	  Perle	  til	  fejoe.dk)	  	  1	  
• Oprydning	  på	  opslagstavler	  og	  på	  færgen	  
• Organisering	  af	  Fejøbladet	  formelle	  aftaler	  	  
• Svært	  at	  orientere	  sig	  for	  udlændinge,	  fx.	  rejseanvisning	  
• Formidling	  af	  “Fejølivet	  
• Hjemmesiden	  fejoeliv	  -‐>	  så	  flere	  kan	  betjene	  den	  
• Bedre	  transport	  beskrivelse	  på	  hjemmesiden	  
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Runde	  3:	  hvordan	  synes	  vi	  at	  vore	  medier	  skal	  fungere	  i	  fremtiden	  
• En	  koordinerende	  mediegruppe	  	  6	  
• Forenkling,	  færre	  projekter/prioritering,	  bred	  ansvarsfordeling	  	  5	  
• Kurser/uddannelse	  i	  medieteknologi	  	  	  3	  
• Fælles	  google	  kalender	  	  3	  
• Bedre	  integration	  og	  samspil	  mellem	  medier;	  skarpere	  afklaring	  på	  hvad	  det	  

enkelte	  medies	  formål	  er;	  for	  meget	  arbejde	  og	  for	  få	  ressourcer/personer;	  mere	  
fokus	  på	  turister	  –	  hvad	  kan	  man	  se/gøre	  på	  Fejø?	  	  3	  

• Få	  hjemmesiderne	  fejoeliv,	  fejoe.dk	  +	  visitfejoe	  +	  fejoeinfo	  integreret	  til	  een	  
hjememside,	  evt	  link	  til	  visitfejoe	  og	  vice	  versa	  	  2	  

• Samle	  information	  på	  færre	  platforme,	  app´en	  styrket	  	  1	  
• Erstat	  den	  nuværende	  post	  ombringning	  med	  en	  person,	  der	  har	  tid	  til	  at	  tale	  med	  

alle	  	  1	  
• Koordinerende	  mediegruppe	  for	  forskellige	  medier	  	  1	  
• Optimere	  hjemmeside	  to	  til	  en,	  en	  indgang	  til	  flere	  målgrupper	  	  1	  
• Håndskrevne	  tavler,	  eventuelt	  elektroniske	  	  1	  
• Telefonkæde	  til	  ældre	  eller	  andre	  på	  øen,	  som	  ikke	  er	  på	  mailingliste,	  med	  info	  om	  

3	  –	  5	  emner,	  eksempel	  færgefart,	  fællesspisning	  	  1	  
• Hvad	  er	  der	  brug	  for?	  Købe	  evt	  professionel	  hjælp;	  bede	  RUC	  om	  at	  hjælpe,	  det	  

kræver	  at	  vi	  følger	  op	  til	  vi	  har	  det	  vi	  ønsker	  
• Lav	  en	  opinionsmåling	  for	  hvilket	  media	  passer/fungerer	  bedst	  for	  folk,	  fx.	  brug	  

“survey	  monkey”	  
• Lad	  være	  med	  at	  lægge	  det	  hele	  på	  Facebook	  
• Fejøliv.dk/app:	  Digitale	  skærme	  i	  Kragenæs,	  Vester,	  Dybvig,	  Købmand	  –	  giver	  

muligehd	  for	  at	  turistaktører	  kan	  fortælle	  hvor	  der	  er	  lukket	  og	  hvad	  der	  er	  på	  
menuen,	  udbydere	  skal	  selv	  kunne	  gå	  ind	  på	  et	  modul	  centralt	  på	  Fejøliv	  og	  
informere	  

• Arkiv	  for	  gammel	  hjemmeside	  eller	  BOG	  med	  portrætter	  
• Specialistviden	  om	  bosætning/integration,	  hvor	  søger	  man	  om	  folkeregister	  med	  

videre	  	  
• Sikre	  turisme	  på	  siden	  

	  

	  
Personer	  
Evner	  –	  talenter	  –	  tid	  –	  lyst	  til	  at	  lære	  	  -‐	  samarbejde	  	  -‐	  	  historiefortælling	  	  -‐	  	  
særlige	  behov	  
	  
Runde	  1:	  hvad	  har	  vi,	  hvad	  er	  vi	  glade	  for,	  hvad	  fungerer	  

• Fejøs	  grundfortælling	  er	  god	  lige	  nu;	  skolen	  er	  reddet;	  der	  er	  tilflytning;	  
opgangstid;	  vi	  har	  et	  godt	  brand	  –	  det	  skal	  kommunikeres	  bedre	  	  9	  

• Fejoe.dk,	  portrætter	  af	  mennesker	  er	  inspirerende	  	  8	  
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• Vi	  har	  mange	  gode	  kompetancer;	  effekten	  er	  kommunikation	  og	  medier	  på	  et	  godt	  
niveau	  	  2	  

	  
Runde	  2:	  hvad	  kunne	  forbedres	  eller	  udvikles	  

• Bedre	  indsigt	  i	  Fejøs	  beboere	  og	  hvem	  de	  er	  	  3	  
• Flere	  på	  banen	  mht	  opdatering	  af	  aktiviteteskalendere	  (tekst	  +	  billeder)	  	  3	  
• Opsøge	  de	  gode	  historier	  fra	  vores	  kultur	  	  3	  
• MANGE	  historier	  om	  vores	  liv	  /lær	  af	  Femø)	  	  3	  
• Vi	  svigter	  udenøs	  venner,	  eksempel:	  færgen	  er	  på	  særplan	  “i	  dag”	  	  3	  
• Menneskebank;	  Flere	  at	  trække	  på;	  skal	  kunne	  tilmelde	  sig	  iht	  kompetancer;	  skal	  

kunne	  tilmelde	  sig	  iht	  “lyster”	  	  2	  
• Skabe	  arbejdsvilkår	  for	  formidlerne	  

	  
	  
	  

• 	  
	  
Runde	  3:	  hvordan	  synes	  vi	  at	  vore	  medier	  skal	  fungere	  i	  fremtiden	  

• Genoplivning	  af	  bosætningsgruppe	  	  13	  
• Udvikle	  team	  samarbejdsgruppe,	  der	  står	  for	  Fejøs	  medier	  	  4	  
• Headhunte,	  hjertesøge	  talentfulde	  personer,	  der	  kan	  lide	  at	  lege	  med	  medier	  	  1	  
• Fortæl	  brugerne	  af	  medierne	  på	  Fejø,	  at	  de	  fungerer	  ikke	  af	  sig	  selv.	  Overtal	  dem	  til	  

at	  være	  med	  til	  at	  gøre	  medierne	  bedre	  	  3	  
• Præsentation	  af	  nye	  familier/tilflyttere	  –	  også	  sommerhusejere	  1	  
• Bosætning;	  husk	  at	  QLF	  har	  en	  gruppe,	  der	  støtter	  folk	  fra	  udlandet,	  Marie	  Louise	  

Friederichsen	  
• En	  måde	  at	  kommunikere	  med	  alle	  som	  har	  frivillige/hjælpere/ansatte;	  hvordan	  

kan	  vi	  mødes	  eller	  fortælle/invitere	  til	  event	  (youth	  community	  on	  Fejø	  på	  
Facebook)	  

• Vælg	  målgruppe,	  gå	  direkte	  og	  kun	  efter	  denne	  målgruppe,	  altså	  een	  målgruppe	  ad	  
gangen.	  	  “Børnefamilier”	  så	  gå	  efter	  dém;	  nu	  har	  vi	  så	  meget	  at	  byde	  på.	  
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• Prioritering,	  ansvarsOMfordeling;	  brug	  for	  flere	  frivillige	  (eller	  færre	  aktiviteter)	  
• Kommunikations-‐	  og	  eventgruppe;	  koordinere	  kommunikationsindsats,	  

aktiviteter,	  kalender,	  opsøgende;	  måske	  2	  grupper	  	  
	  

	  
	  
	  

Afsluttende	  dialog	  og	  opsamling.	  
Stikordene	  i	  de	  5	  søjler	  viser	  klart	  via	  pointgivningen,	  hvilke	  ideer	  og	  områder	  der	  har	  
mest	  “tyngde”.	  Der	  ses	  mange	  lavthængende	  frugter,	  som	  umiddelbart	  kan	  plukkes	  af	  de,	  
der	  føler	  tid	  og	  lyst	  til	  at	  gå	  i	  gang	  med	  det	  pågældende	  område.	  Andre	  er	  mere	  
udfordrende,	  kræver	  organisationsændringer,	  måske	  professionalisering	  og	  økonomi	  ud	  
over	  den	  store	  økonomi,	  der	  ligger	  i	  det	  frivillige	  arbejde	  og	  engagement.	  
	  
Processen	  videre	  frem	  
Den	  strøm,	  der	  nu	  er	  begyndt	  at	  løbe,	  skal	  passes	  og	  plejes	  –	  og	  denne	  opgave	  har	  Anne	  
Moloney	  og	  Christiana	  Brydegaard	  påtaget	  sig.	  Altså	  at	  sørge	  for	  at	  processen	  fortsætter	  
frugtbart	  og	  fremadrettet.	  Det	  bliver	  spændende	  at	  se,	  hvad	  vi	  alle	  i	  fællesskab	  har	  fået	  
gang	  i	  af	  ting	  og	  sager	  bare	  i	  løbet	  af	  det	  næste	  år!!	  
	  
Kontakt	  gerne	  Christina	  og	  Anne	  med	  tanker,	  ideer,	  forslag	  som	  dukker	  op	  i	  dit	  sind	  i	  
forbindelse	  med	  Web,	  app	  og	  alt	  det	  andet	  her	  på	  Fejø.	  
	  

	  
Mange	  hilsner	  fra	  den	  glade	  arrangørgruppe	  og	  værkstedsledere	  

Susanne	  Lautrop,	  Charlotte	  Skou,	  Anne	  Moloney,	  	  
Christina	  Brydegaard	  og	  Hanne	  Oustrup	  

	  
	  

	  
• 	  
	  


