Kære tidligere medarbejder hos Toms Gruppen
Vi skriver til dig, fordi din historie som tidligere medarbejder hos Toms Gruppen (Toms, Anthon Berg,
Galle og Jessen, Pingvin, Bogø m.fl.) er vigtig.

Del din historie op til Toms 100 års jubilæum
Vi skal i gang med at indsamle skriftlige erindringer fra tidligere medarbejdere, fordi vi gerne vil sikre
fortællinger om, hvordan det har været at arbejde hos Toms Gruppen. Vi ønsker, at erindringerne skal
være en del af den fremtidige historiefortælling. De kan fortælle om Toms Gruppens udvikling som
virksomhed og om arbejdslivet i konfekturebranchen.

Hvem kan være med?
Vi vil meget gerne modtage erindringer fra alle tidligere medarbejdere hos Toms Gruppen. Det er
vigtigt for os, at vi dækker alle faggrupper og jobfunktioner med både medarbejdere og ledere i
produktion, på kontor og i salgsfunktioner. Derfor er netop din historie vigtig, da du har en unik
erindring om Toms Gruppen.

Hvad kan du skrive om?
Alle små og store historier om Toms Gruppen er relevante. Rammerne er frie, og du bestemmer selv
form og længde. Det er bare vigtigt, at erindringerne omhandler dine egne oplevelser knyttet til Toms
Gruppen. I denne omgang er vi kun interesserede i skriftlige erindringer, men vi håber på at kunne
åbne op for andre muligheder i et senere projekt.
Vi har udarbejdet en skrivevejledning. Du finder den vedlagt i dette brev. Skrivevejledningens formål
er at gøre det nemmere for dig at gå i gang med at skrive dine erindringer om at være medarbejder
hos Toms Gruppen.

Hvordan tilmelder du dig?
Du tilmelder dig ved at skrive til oplevtoms@tomsgroup.com. I mailen bedes du oplyse din
jobfunktion(er) og hvilket arbejdssted(er), du har været tilknyttet. Du forpligter dig ikke ved tilmelding til
at aflevere dine erindringer, men tilkendegiver blot din interesse for at deltage i indsamlingen.
Vi udsender også et nyhedsbrev med skrivetips og små glimt fra Toms Gruppens historie. Tilmelding
sker ved at sende en mail om, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet til oplevtoms@tomsgroup.com.

Hvornår skal vi senest modtage dine erindringer?
Vi skal senest modtage dine erindringer den 1. april 2021. Du kan vælge at sende dine erindringer
per mail til oplevtoms@tomsgroup. Alternativt kan du også gerne sende dem med posten eller
aflevere dem på adressen Toms Alle 1, 2750 Ballerup, att. Visitor Centre. Du skal udfylde en
samtykkeerklæring omkring databeskyttelse og ophavsret ved aflevering.
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Har du genstande eller fotos, som fortæller om Toms Gruppen?
Vi har allerede et fantastisk lille museum organiseret af Lis og Jørgen Skjalholt. Vi vil gerne udvide
samlingen og søger i den forbindelse genstande, som kan fortælle om Toms Gruppens historie. Hvis
du har fotos, ældre emballage eller noget helt tredje, er vi meget interesserede i det. Du kan vælge at
donere det til Toms Gruppen. Alternativt vil vi gerne låne genstanden og indscanne den, hvorefter du
får den tilbage. Kontakt Charlotte U. Carlsen på oplevtoms@tomsgroup.com eller telefon 4489 1253,
så lægger vi en plan for afleveringen sammen.

Som tak for hjælpen
Vi sætter stor pris på, at du vil tage dig tiden til at skrive dine erindringer og dele genstande med os.
Det er et værdifuldt bidrag til at fortælle om historierne bag Toms Gruppen. Alle deltagere vil modtage
en slik- og chokoladegave som tak.
Som yderligere tak for hjælpen vil vi afholde et takkearrangement. Den nuværende situation med
Corona gør dog, at dette udskydes til 2021. Vi vil tage kontakt til tilmeldte deltagere, så snart vi har
mulighed for at fastsætte en dato.
Vi ønsker også at modtage erindringer fra alle interesserede tidligere medarbejdere. Derfor hvis du
har kontakt med tidligere kollegaer, som kunne være interesserede i at bidrage med deres erindringer,
så fortæl dem endelig om indsamlingen, og opfordr dem til at kontakte os.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på
oplevtoms@tomsgroup.com eller telefon 4489 1253.

De bedste hilsner og et stort ønske om god skrivelyst
Julie Egholt Jensen
Consumer Education Facilitator, Visitor Centre
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