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I dette nyhedsbrev kan du møde iværksætteren 

Pernille Bloch Madsen som fortæller om hendes 

erfaringer med TAG DEL Egedal, og hvordan portalen 

har genereret ideer til projektet EgedalForum. Vi 

hilser endnu en TAG DEL By velkommen. Læs også 

om Byrådets nye udfordring om sundhed.  

Pernille Bloch Madsen har med hjemmesiden EgedalForum 
været med fra start, da vi i Egedal lancerede landets første 

lokale udgave at TAG DEL 
Byen. Det vi i dag kalder TAG 
DEL Egedal. Vi har stillet 
Pernille Bloch Madsen tre 
små spørgsmål om, hvad hun 
har fået ud af at bruge TAG 
DEL Egedal. 

1. Hvad har EgedalForum 

brugt TAG DEL Egedal til? 

EgedalForum har brugt TAG 
DEL på flere måder. Jeg har været så heldig både at få lov 
at stille udfordring til et "live" Tag Del-arrangement og 
på selve TAG DEL-hjemmesiden, hvor jeg har søgt hjælp til 
de lokale "perler", som EgedalForum gerne vil skrive om, 
og idéer til hvad man kunne tænke sig at finde på 
EgedalForum. Jeg har været overvældet over de mange 
idéer og tilkendegivelser jeg har modtaget. Nogle har jeg 
kunnet bruge med det samme, og andre gemmer jeg til 
når muligheden byder sig. Samtidig er der mange 
spændende udfordringer fra andre på TAG DEL Egedal, der 
giver mig et større kendskab til de mange spændende 
lokale initiativer.  

2. Hvad har det betydet for EgedalForum at have adgang 

til TAG DEL Egedal? 

Det er et inspirerende sted både at modtage idéer til egne 
udfordringer - og også at byde ind med idéer til andres 
udfordringer - og det gode er at det er så nemt at byde ind 
med idéer, så snart man har fået oprettet sig med en 
profil. 

3. Har EgedalForum fået ny viden eller opbakning til sit 

projekt, som ikke havde været opnået i samme grad, uden 

adgang til platformen TAG DEL Egedal?  
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TAG DEL Egedal er et nyt online 

fællesskab for frivillige tjenester, 

som bygger på principperne om 

aktivt medborgerskab. 

 

TAG DEL Egedal er stedet, hvor vi 

mødes for at løse lokalsamfundets 

konkrete udfordringer – og skaber 

en bedre, sjovere og smukkere 

hverdag for os selv og hinanden. 

 

TAG DEL Egedal mener, at vi alle 

har potentiale til at bidrage 

positivt til lokalsamfundet og 

fællesskabet. 

 

TAG DEL Egedal tager højde for, at 

vi lever i en travl tid, hvor 

idéudveksling og planlægning ikke 

nødvendigvis skal foregå i et fysisk 

rum for at lykkedes. 

 

Alle er velkomne, alle kan deltage 

– sammen kan vi gøre en forskel! 

 

www.TAGDEL-Egedal.dk 
 

OBS! Vi er også på Facebook – 

TAG DEL Egedal  

 

KONTAKT 
 

Frivillighedskoordinator 

Nadia Eriksen  

Tlf.: 7259 6909  

Mail: nadia.eriksen@egekom.dk 

www.TAGDEL-Egedal.dk 

 

TAG DEL Egedal er et samarbejde 

med foreningen TAG DEL. 

www.tagdel.dk 
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EgedalForum har fået flere nye kontakter via TAG DEL. Det 
har også været en døråbner for mig og mit projekt at være 
aktiv på TAG DEL Egedal - og så er jeg blevet meget 
klogere på hvor forholdsvis nemt det er at få positiv 
indflydelse lokalt.  

Velkommen til TAG DEL 

Ikast-Brande 

Endnu en TAG DEL By har set 
dagens lys. Det er Ikast-
Brande Kommune, som har 
lanceret deres version: TAG 
DEL Ikast-Brande. Det bliver 
meget spændende at følge 
deres seks udfordringer, som 
har selveste byrådet i Ikast-
Brande som 
udfordringsstillere. Find deres 

udfordringer her: tagdel.dk/ikast-brande.  

Hvad er en TAG DEL udfordring? 

En udfordring er et samfundsrelateret problem eller 
spørgsmål, du ønsker at finde en løsning på. Det kan for 
eksempel være hvordan skaffer man nye frivillige til sin 
forening? Hvordan kan vi udbrede kendskabet til 
naturbeskyttelse i Egedal? Og hvem vil give en hånd med 
på Frivillig Fredag til næste år?   

Du byder selv ind med dét, du har tid, lyst og evner til at 
yde for en udfordring, som du har sympati for. Hver 
udfordring kan blive til en virkelig begivenhed med en 
individuel tjekliste, som du kan skrive dig på. Hvad enten 
du bidrager med input og erfaringer til andres 
udfordringer, kan lave regnskaber, levere telte til Frivillig 
Fredag eller syltetøjsglas til at fange haletudser. Alle er 
velkomne, alle kan deltage – sammen gør vi en forskel! 

Byrådet ønsker at høre din mening 

 

Byrådet i Egedal kommune har stillet en udfordringer i 
forbindelse med den kommende sundhedspolitik.  Ved at 
deltage i udfordringen får du indflydelse på hvilke 
sundhedstemaer, der skal have et særligt fokus de næste 
fire år.  
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mødes for at løse lokalsamfundets 
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OBS! Vi er også på Facebook – 

TAG DEL Egedal  

 

KONTAKT 
 

Frivillighedskoordinator 

Nadia Eriksen  

Tlf.: 7259 6909  

Mail: nadia.eriksen@egekom.dk 

www.TAGDEL-Egedal.dk 
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Klik ind på udfordringen her og deltag i debatten: 
http://tagdel.dk/challenges/hvad-synes-du-egedals-nye-
sundhedspolitik-skal-fokusere-pa  
 

Månedens SPOT på TAG DEL Egedal 

Hver måned sætter vi SPOT på en borger, en 
borgergruppe, forening eller måske en lokal virksomhed i 
Egedal, som har udvist et særligt engagement til glæde og 
gavn for fællesskabet og vores lokalsamfund.  

 

Egentlig skulle månedens SPOT gå til et lokalt initiativ, 
men i marts måned har vi valgt at give pladsen til vores 
samarbejdspartner - folkene bag TAG DEL. Det gør vi fordi, 
at de i denne måned fejrer 1 års fødselsdag. Vi synes de 
har opnået helt utrolig meget på ganske kort tid. Læs mere 
om fødselaren på TAGDEL-Egedal.dk 

Kender du til lokale projekter eller borgerdrevne initiativer, 
du mener, fortjener pladsen som Månedens SPOT, så 
kontakt Frivillighedskoordinatoren og fortæl hvorfor.  

Hvem står bag initiativet TAG DEL Egedal?  

TAG DEL Egedal er opstået på baggrund af et samarbejde 
mellem foreningen TAGDEL.dk og Egedal Kommune. 
TAGDEL.dk er en forening, og et socialt medie, der har 
specialiseret sig i social innovation med fokus på 
brugerinddragelse i løsningsmodellerne. 

KOM I GANG PÅ 

www.TAGDEL-Egedal.dk 
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TAG DEL Egedal er et nyt online 

fællesskab for frivillige tjenester, 

som bygger på principperne om 

aktivt medborgerskab. 

 

TAG DEL Egedal er stedet, hvor vi 

mødes for at løse lokalsamfundets 

konkrete udfordringer – og skaber 

en bedre, sjovere og smukkere 

hverdag for os selv og hinanden. 

 

TAG DEL Egedal mener, at vi alle 

har potentiale til at bidrage 

positivt til lokalsamfundet og 

fællesskabet. 

 

TAG DEL Egedal tager højde for, at 

vi lever i en travl tid, hvor 

idéudveksling og planlægning ikke 

nødvendigvis skal foregå i et fysisk 

rum for at lykkedes. 

 

Alle er velkomne, alle kan deltage 

– sammen kan vi gøre en forskel! 

 

www.TAGDEL-Egedal.dk 
 

OBS! Vi er også på Facebook – 

TAG DEL Egedal  

 

KONTAKT 
 

Frivillighedskoordinator 

Nadia Eriksen  

Tlf.: 7259 6909  

Mail: nadia.eriksen@egekom.dk 

www.TAGDEL-Egedal.dk 
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