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#delditfællesskab



Frivillighed og samskabelse i Aarhus Kommune –
hvad bygger vi på?

http://www.google.dk/url?url=http://reader.livedition.dk/aarhuskommune/560/4&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiB87jk4PTMAhUGCZoKHb4WDbwQwW4IFjAB&usg=AFQjCNEyLnMD0zRDQM2BStqseH29g8CPAw


Fra Aarhus’ Medborgerskabspolitik:

“Et fælles samfund kræver en fælles indsats. For at 
fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og 

bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, 
borgere, virksomheder, foreninger og medarbejdere i 

kommunen gentænker måden, vi er sammen om 
Aarhus.”



Aarhus viser
vejen



Frivillighovedstad 2018

• #delditfællesskab

• Fejring og anerkendelse

• Nye veje til velfærd

Mål: ”Det skal være nemt, sjovt og 
tilgængeligt at være frivillig”



Hovedevents

ÅBNINGEN
21. januar

Fejring

FOLKETS MØDE
21.–23. september

Debat

EN NY BEGYNDELSE
5. december

Læring og forankring

Og en masse arrangementer, handlinger og initiativer, 
der opstår i løbet af året.



Bevægelsen…

•3 OVER-
indsigter







Det rationelle menneske

• Mental sundhed

• Sundt helbred

• Lykkeligere



Indsigter der 
tegner sig …

• Begreber for frivillighed og 

fællesskaber

• Start med ”hvorfor’et” – ikke direkte til 

‘hvordan’

• Ejerskab! Fra alle

• Tillid – invester i den sociale kapital

• Retænk roller og opgaver

• Få tågen til at lette – tegn landkortet

• Start med dig selv…



- Kultur og samarbejde
- Ledelse og kompetencer
- Kommunikation

- Tilgængelighed
- Samarbejde med erhvervsliv 
- Økonomi

Indsigter om os selv



Indsigter indtil nu..

• … Og så er der ”de andre”…

• Eksperimenter og den gode intention – hold 
inde med at skyde med skarpt

• Deleøkonomien – mellem os

• Bøvlet… når det hele bliver svært



Det her skal vi ramme...

• Infrastruktur

• Civilsamfundssilo

• Åbne fællesskaber kræver en ny kultur

• Vi skal starte en ny fortælling …



Fremtiden
- Det varige aftryk

• Frivillighovedstaden er en øvebane, 
hvor vi sætter nye skibe I søen. 

• Hold fast i dialog og det bånd, som vi 
har skabt med året

• Brug anbefalingerne



Vil I vide mere…

• På www.frivillighovedstad.dk

• Eller hiv fat i mig!

• Afslutningskonference og –ceremoni d. 5. december i Tivoli 
FriVILLIGheden

http://www.frivillighovedstad.dk/


Tak for ordet


