
Lokalt fælles- og medborgerskab  

 

Vi havde et ønske om at styrke det lokale fælles- og medborgerskab – og bidrage til at fremme 

en måde, hvorpå lokale foreninger og fællesskaber på bedst mulig vis kan inkludere dem, der ønsker at være med. 

Formålet var at afhjælpe og forebygge ensomhed i lokalsamfundene og give lokale foreninger konkre-

te redskaber til at få nytilkomne til at føle sig velkomne og godt modtaget. Det skulle foregå i dialog med borgere og 

frivillige med udgangspunkt i, hvad de anså som det vigtigste. 

Derfor tilbød vi at deltage i lokale fællesmøder i foreninger –  som ønskede en snak om fællesskab. 

Vores foreninger gør i forvejen et stort arbejde for at inkludere borgerne i lokalsamfundet, og det er bl.a. herfra en 

del af rådene kommer fra. Vi kan dog se, at det kan være en fordel for foreningerne løbende at snakke om modtagel-

se af nye medlemmer og evt. systematisere denne velkomst, så der ikke er en usikkerhed i, hvem der gør hvad. 

For at få fællesskab sat på dagsordenen gør vi følgende: 

1.   Vi kontakter foreninger for at høre, om de har lyst til at få en snak om fællesskab i deres forening 

2.   Vi spørger, om der på forhånd er bestemte udfordringer eller behov, som snakken kan tage udgangspunkt i 

3.   Vi holder oplæg om vigtigheden af fællesskaber og udleverer ’Den Gode Velkomst’  

4.   Vi spørger ind til deltagernes egne eksempler på, hvordan de har hjulpet hinanden, og hvad der er vigtigt for dem 

5.   Vi tilbyder et opfølgningsmøde, hvor nye aktiviteter/løsninger kan drøftes, hvis foreningen har lyst og synes, at det 

giver mening for dem 

Hvad er desuden vigtigt? 

-  at gøre brug af en lokal person, som tager den første kontakt til den pågældende forening/lokale gruppe, og som selv deltager 
på fællesmødet 

-  at sikre en god forberedelse sammen med foreningsformænd/kontaktpersoner, så oplægget og drøftelserne passer til deres 
behov 

-  at deltagerne får noget konkret med hjem som eks. ’Den Gode Velkomst’ 

-  at vi ’inviterer’ os selv ud til foreningen og borgerne i stedet for at invitere dem ind til os 

-  at oplægget holdes i forbindelse med en eksisterende aktivitet, så borgerne i forvejen er samlet 


