


DAGSORDEN:

• 19.00 Velkomst

• 19.10 Formålet med webinaret

• 19.20 Input fra jer

• 19.30 Lokaludvalgenes vision for Utterslev Mose

• 19.45 Input fra jer igen

• 19.55 Workshop

• 20.30 Tilbagemelding fra grupperne

• 20.45: Præsentation af fem fantastiske tilbud

• 21.00 Opsamling og tak for i dag



Dagens værter

• Mads Mazanti – Vibe & Tone

• Rasmus Petrussen – Vibe & Tone

• Jens Christian Elle –

miljømedarbejder Brønshøj-Husum Lokaludvalgssekretariat

• Tanja Møller Jensen –

miljømedarbejder Bispebjerg Lokaludvalgssekretariat



KL. 19.10: FORMÅLET MED WEBINARET

Så er der film



Kl. 19.20: MENTIMETER UNDERSØGELSE 1
Ved Rasmus Petrussen og Mads Mazanti

Svar venligst på spørgsmålene:

• Hvordan bruger jeg mosen? 

• Hvad er min drøm for mosen eller et minde fra mosen?



Lokaludvalgenes vision for 
Utterslev Mose



I 2011-12 gik de to 
lokaludvalg ind i 
arbejdet med at 
forbedre forholdene i 
Utterslev Mose.

Utterslev Moses dårlige 
vandmiljø var i centrum 
og der blev udarbejdet 
en rapport om mosens 
tilstand, afholdt 
informationsmøder, og 
valgmøder. Nu skulle 
Utterslev Mose på 
dagsordenen.

Bedre vandmiljø



Genoplivning af Mosetræffet - der kørte fra 2004 -2010 (og tidligere under andre navne)

• Naturformidling til børn og voksne
• Debat om mosen
• Konkrete tiltag (træplantning, bygning af redekasser, etablering af fugleø mv)
• Fejring af mosen og fællesskabet



Borgerdrevet naturpleje

I 2013 sættes en række 
initiativer i med fokus på 
leslåning og anden håndholdt 
naturpleje.

Samarbejde mellem 
mosevenner, lokaludvalg og 
en række kommunale 
enheder.

I 2013 bliver Utterslev Mose 
Naturplejelaug etableret. 
Lauget har stort hver torsdag 
gennem de sidste otte år 
genskabt overdrevs-
vegetationen på Langholmen 
og befriet Kirkemosens eng 
for krat og invasive planter. 



• Kogræsselaug

Dyrene kommer til 

Fåregræsserlauget blev dannet i 2007
I 2012 kom Utterslev Mose Bilaug til, men har siden 
flyttet bierne 
I 2017 Blev Højmosens Kogræsserlaug dannet
I 2020 satte Gladsaxe kommune vilde heste ud i Høje 
Gladsaxe Parken og en mindre del af Utterslev Mose



Netværket Utterslev Moses Venner

Utterslev Moses Venner har siden 
oktober 2012 fungeret som netværk for 
deling af information. I den første 
periode var der en hjemmeside for 
Utterslev Mose, med 
baggrundsinformation, billeder fra 
mosen og nyheder.

Hjemmesiden www.utterslevmose.net 
blev nedlagt for fem år siden og 
erstattet af facebook og instagram, og 
lokaludvalgenes hjemmesider. 



Masser af aktiviteter omkring spiselige planter i naturen



Affaldsindsamlinger i mosen

Hvert år tager borgere omkring mosen 
initiativ til at samle skrald ind, og nogen 
gør det næsten på daglig basis.



Nye skilte i mosen – et eksempel på 
samskabelse mellem borgere, lokaludvalg 
og kommune



LOKALUDVALGENES VISION
Ved Tanja Møller Jensen

• Skabe et endnu stærkere netværk om mosen
med nye kompetencer

• En ny forening giver mange muligheder
• Lokaludvalgene som understøttende funktion

til aktivisterne
• En fælles øvelse i år: fejring af mosen i 

sensommeren



Stemningsbilleder 
fra Mosetræf 
2012-2019



KL. 19.45: MENTIMETER UNDERSØGELSE 2

Svar venligst på spørgsmålene:

• Hvad kan jeg byde ind med? 

• Hvordan kan jeg være med til at vise min kærlighed til
mosen?

MENTIMETER UNDERSØGELSE 2
Ved Rasmus Petrussen og Mads Mazanti



Kl. 19.55 GRUPPEARBEJDE 
Ved Rasmus Petrussen og Mads Mazanti

• Opdeling af grupper – vælg mellem følgende:

• Værtskaber/forening (Rum 1 & 2)

• Events (Rum 3 & 4)

• Markedsføring (Rum 5 & 6)

• Ideudvikling (Rum 7 & 8)

• Andet? (Rum 9 & 10)

Skriv pointer på jamboard

Er der dannet arbejdsgrupper? Er der kompetencer
deltagerne kan byde ind med? 



Kl. 20.30 
TILBAGEMELDING 

FRA GRUPPERNE

• Pointer fra gruppearbejdet



FEM FANTASTISKE TILBUD

PRÆSENTATION AF 5 KURSUSGANGE 
Ved Jens Christian Elle og Tanja Møller Jensen

• Alle får link til kurserne, man behøver ikke tilmelde sig igen.
• Er der deltagere som har kompetencer, de vil dele til et af kurserne?

• Alle kurser er online på teams, hverdagsaftner kl. 19-21. (det er gratis)



 Lær metoder til kreativ eventplanlægning (Vibe & Tone oplægsholdere)

 Hvordan kommer man i gang?

 Hvilken målgruppe planlægger vi for og hvor skal det holdes?

 Skal fejring af mosen være ren underholdning? Mulighed for at etablere 
nye blivende tiltag? Politiske drøftelser? Opstart af nye grupper?

 Er der begrænsninger på hvad man må i en fredet park og hvem afgør det?

29. marts 
Kursus om idégenerering og eventplanlægning
med en mosefest i 2021 som case



12. April
Kursus om kommunikation

 Hvordan når du igennem med dit budskab? Oplæg ved 
Rune Birkvad

 Facebook events, film, plakater, bannere – hvad virker og på 
hvem? 

 Merchandise – salg af t-shirts, plakater, badges – kan det 
også fremme budskabet om fejringen og samtidig være en 
indtægt til projektet? (Jens christian)



19. april 
Kursus om fundraising og økonomi og indhold i forening

 Oplæg fra fundraiseren.dk: tips og triks til fondsansøgninger 

 Oplæg fra Janne Andersen, Græsrodsfonden: det lægger vi mærke til ved en ansøgning

 Oplæg ved Fundraiseren.dk: Lav den gode ansøgning! Hvilke fonde er interessante at søge, hvornår 
og hvad kan der søges til? 

 Vibe og Tone: crowdfunding – hvordan kan det bruges?

 Hvilken budgetramme er der fra lokaludvalgenes side, og hvad koster de forskellige budgetposter?

 Forening: hvilke muligheder giver det ift at løfte en fejring af mosen, fundraising, salg af 
merchandise og andre gevinster? Hvordan bringer vi de lokale ressourcer i spil?



28. April
Kursus om arrangementstilladelser og eventlogistik

 Oplæg ved Mikkel Halbye Mindegaard, enhedschef arrangementstilladelser

 Sådan laver du et arrangement i Københavns kommune! Vi gennemgår hvilke oplysninger 
som kommunen og politi kræver, og hvornår alle formalia skal være på plads mm. 

 Der er mange praktiske ting at holde styr på til et stort arrangement – telefonlister, 
forplejning, udlån af materialer – hvordan holder man styr på det hele?



3. Maj
Kursus – åbent modul

I løbet af kursusgangene er der sikkert opstået en række 
spørgsmål, som vi på det sidste kursus får fulgt op på
Evt opfølgningen og afrunding ved Vibe og Tone



Kl. 21.00 
AFRUNDING & TAK FOR 
IDAG 
Ved Rasmus Petrussen og Mads Mazanti

• Er der stemning for at danne en forening?

• Vi sender Mentimeterskyer, jamboard og 
slides til alle deltagere

• Opfølgende mail: vil du være med i 
planlægningsarbejdet om fejring af
mosen?



TAK FOR I DAG 


