
Fællesskabernes kraft



Bæredygtige fællesskaber har ofte tydelige engagementstrapper
Et trin ad gangen – og mulighed for at trappe ud

Initiativtagere

Medudviklere

Deltagere

Tilskuere

Pligtvillighed

Frivillighed

Nysgerrighed



Pop-Up er altid et godt sted at starte



Have på en nat – Nørrebro, 1996













Fagligt sammenskudsgilde

• Initiativtagerne skaber rammerne – så bliver det nemmere for alle 
andre byde ind. 
• Det er sjovt at byde ind med noget, man er virkelig god til.
• Der er mange derude, der aldrig blive spurgt –men som gerne vil.
• De fleste vil gerne være med til at gøre en forskel, hvis bare det 

forekommer overskueligt.







Tænk i mikrohandlinger

• Afgrænset – hvornår er jeg færdig/har gjort mit?
• Lærerigt – hvad lærer jeg undervejs?
• Sjovt eller hyggeligt – hvem skal jeg være sammen med?
• Vigtigt – hvorfor gør vi det?



Hvilken type fællesskab vil I opdyrke?

Forpligtelse Hjertesag

Nyt

Eksisterende

Hvordan bliver vi rystet sammen?
Hvordan skal vores sammenskudsgilde se ud?
Hvad er det sjove, lærerige, hyggelige vi også kan lave?

Hvordan får vi de nye med?
Hvem er de pligtvillige?

Laver vi stadig det, der var meningen med det hele?

Hvordan fordeler vi opgaverne bedst? 
Hvordan
Hvordan får vi dem, vi aldrig ser, til at deltage mere? 

Hvad har vi til fælles?
Hvordan bliver der plads til vores forskelligheder?

Hvor langt kan vi nå med ren pop-up?



Vi er alle en del af mange fællesskaber



Hvilke fællesskaber vil I gerne opdyrke? 
Nyt

Nødvendighed Engagement

Eksisterende

Hvordan lærer vi hinanden at kende? 
Hvilke opgaver består vores ”sammenskudsgilde” af 
– og hvordan fordeler vi dem? 

Hvordan bevarer vi energien, selv når det bliver hårdt?
Hvordan engagerer vi flere i fællesskabet?

Hvad binder os sammen? 
Og hvordan bliver der plads til vores forskelligheder?

Laver vi stadig det, der var meningen med det hele?
Hvordan byder vi bedst de nye velkommen?

Forbundne fællesskaber





Hvilken type fællesskab vil I opdyrke?

Forpligtelse Hjertesag

Nyt

Eksisterende

Hvordan bliver vi rystet sammen?
Hvordan skal vores sammenskudsgilde se ud?
Hvad er det sjove, lærerige, hyggelige vi også kan lave?

Hvordan får vi de nye med?
Hvem er de pligtvillige?

Laver vi stadig det, der var meningen med det hele?

Hvordan fordeler vi opgaverne bedst? 
Hvordan
Hvordan får vi dem, vi aldrig ser, til at deltage mere? 

Hvad har vi til fælles?
Hvordan bliver der plads til vores forskelligheder?

Hvor langt kan vi nå med ren pop-up?


