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Fællesskaber
Danskernes lyst til fællesskaber boomer. En 
Eurobarometer-undersøgelse fra 2018 viser, at danskere 
er europamestre i fællesskaber og frivilligt arbejde. 327 
millioner timer giver danskerne til samfundet i frivilligt 
arbejde hvert år.

Jane Sandberg 
Museumsdirektør på Enigma, forfatter til bogen  
'Come Together – fællesskaber i Danmark' 
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Generationernes Hus I mange år har vi bygget meget 

funktionsopdelt inden for det 
offentlige: Ældre for sig i 
plejehjem, børn for sig i 
daginstitutioner. 

Nu ses en tendens indenfor 
byggeriet til at bygge til flere 
generationer under samme tag.
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Generationernes Hus står 
færdigt i 2020. 

Aarhus Kommune og 
Brabrand Boligforening  
står bag projektet.
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Generationernes Hus får 304 
boliger (ungdoms-, familie-, 
handicap-, ældre- og 
plejeboliger) og en 
daginstitution med både 
vuggestue og børnehave. 
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”Vi elsker vaner, men vi gør faktisk os selv en bjørnetjeneste ved 
kun at gentage de samme handlinger. Børn og unge søger hele 
tiden noget nyt, men når vi bliver ældre, er der andre prioriteringer. 
Vores hjerne har dog brug for hele tiden at blive udviklet. Ud over at 
være fysisk aktiv, så er det noget af det bedste for hjernen at være 
sammen med andre mennesker. Andre mennesker kan give dig idéer 
og stimulere dig til at prøve noget andet.” 

Hjerneforsker Ellen Garde 
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Fakta 
• Maden bliver fragtet til Samsøgade Skole af 

en medarbejder fra Lokalcentret Møllestien. 

• De frivillige dækker op, tjekker temperaturer 
på maden, serverer, pakker sammen og 
sætter frem til afhentning af 
måltidskasserne. 

• Møllestien laver månedligt en madplan, 
hvorfra forældrene kan vælge måltider for 
den kommende måned. 

• Hvert måltid koster 25 kr. 

• Møllestien har bronzemærket i økologi.
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Samarbejdet mellem Magistraten for 
Børn og Unge og Magistraten for 
Sundhed og Omsorg, Aarhus 
Kommune  

Partnerskab mellem Lokalcenter 
Møllestien og Samsøgade Skole. 
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Samarbejdet mellem Magistraten for 
Børn og Unge og Magistraten for 
Sundhed og Omsorg, Aarhus 
Kommune  

Partnerskab mellem Lokalcenter 
Møllestien og Samsøgade Skole. 

”Det er simpelthen så hyggeligt at være 
her – vi har det godt sammen, os frivillige, 
og så er det sjovt at have kontakten til 
eleverne. Og de synes jo, det er lidt 
spændende at have sådan en som mig til 
at servere maden. Og så er det jo også 
bare skønt at have noget, at tage sig til.” 

Helmer Biseth



FÆLLESSKABER PÅ 
TVÆRS



FÆLLESSKABER PÅ 
TVÆRS
Det demensvenlige 
lokalsamfund



FÆLLESSKABER PÅ 
TVÆRS
Det demensvenlige 
lokalsamfund



FÆLLESSKABER PÅ 
TVÆRS
Det demensvenlige 
lokalsamfund Varde Kommune er demensvenlig 

kommune.  

I de to lokalsamfund, Ansager og 
Skovlund i kommunen har man 
etableret et korps af frivillige, der 
bl.a. skaber rum til demensramte i 
eksisterende fora og uddanner 
andre i lokalbefolkningen om 
demens, og hvordan man bedst 
støtter demensramte og 
pårørende. 

https://vimeo.com/288626784
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ved mindre byer og samfund. Her kender alle 
hinanden og er i forvejen gode til at være 
oprigtigt nysgerrige på hinandens ve og vel. 
Derfor handler det i høj grad om, at klæde folk 
på ift. hvordan man så agerer, hvis ens bedste 
ven, nabo, kollega eller kunde bliver ramt af 
demens.” 
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udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune 
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Universel Design

https://www.dr.dk/tv/se/tv-avisen/tv-avisen-24/tv-avisen-2019-08-12#!/
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Privat i fællesskab 
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Offentlig

• Udendørsmotion 
• Loppemarked 
• Bankospil  
• Foredragsaften 

• Generalforsamling i  
beboerforeningen 

• Børnebørnsdag 
• Sommerfest 
• Julestue 
• Fællesarbejdsdag 
• Fællesspisning

• Park 
• Have 
• Legeplads 
• Træningshaver 
• Siddepladser 

• Gildesal 
• Industrikøkken 
• Kantine 
• Gårdmiljø

• Morgengymnastik 
• Brætspilsklub 
• Cykelklub 
• Kaffeslabberas 
• Madklub 
• Syklub 
• Samtale

• Nicher 
• Hyggekroge 
• Fælleskøkken 
• Værksted 
• Hobbyrum 
• Café 
• Atelier

• Læse 
• Computerbrug 
• Motionere i  

træningsrum 
• Slappe af 
• Drikke en kop te/kaffe 
• Observere

• Bibliotek 
• Lounge 
• Gårdmiljø 
• Motionsrum 
• Computerrum 
• Arbejdsrum

• Sove 
• Bade 
• Spise 
• Være sig selv

• Egen bolig med  
køkken, toilet,  
værelser, entré 

• Gæsteværelser  

Offentlig Plenum Mindre  
fællesskaber

Privat  
i fællesskab Privat

Aktiviteter

Arkitektur
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“Grønttorvet er Københavns nye, 
grønne bydel, som spirer frem i 
Valby med 2.300 ejer-, andels- og 
lejeboliger. Bydelens værdier har 
fokus på fællesskaber og grønne 
områder med væksthuse og bede, 
hvor beboerne kan få jord under 
neglene.” 

Salgsmaterialet til 
seniorbofællesskabet Kamelia Hus 
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Kamelia Hus på Grønttorvet i Valby:  

• Fælles indgang til 
fællesrum i stueplan 

• Fælles tagterrasse og 
væksthus på taget 

• Fælles park i området 

• Fælles spisehus 
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De frie 2

Fremtidsforsker  
Jesper Bo Jensen
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Livsstilsboliger 50+

“Livsstilboligerne 50+ er 
tænkt som boliger for 
beboere over 50 år, der 
ønsker en større grad af 
fællesskab end i den 
traditionelle bolig.” 

Værdiprogrammet for “Broen” –
Livsstilsboliger 50+, Køge Kyst
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Cykling uden alder er på en 
vigtig mission: at give de 
ældre ret til vind i håret.
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“Livet folder sig ud i alle aldre, 
ung som gammel, og kan være 
både spændende, sjovt, trist, 
smukt og meningsfuldt. Uanset 
ens alder har vi brug for at 
kunne være noget for nogen – og 
føle vi har værdi for hinanden og 
føle, der er brug for os. I Cykling 
uden alder giver alle et nap med 
og er betydningsfulde gennem 
de relationer og venskaber, der 
opbygges på cykelturene. “ 

Cykling uden alder,  
Ledende Principper
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Fællesskaber på tværs  
Vi er vant til at tænke i fællesskaber indenfor bestemte 
målgrupper. Prøv at udfordre jer selv og overvej, hvordan 
I kan skabe fællesskaber på tværs af f.eks. alder, 
målgrupper, boenheder og kommune. Det kan give 
mulighed for gensidig udveksling af ressourcer, 
kompetencer, holdninger eller handlinger. 
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Overvej indretningen af de fysiske mødesteder - 
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et bibliotek, et vildmarksbad eller andet.  
Husk de uformelle mødesteder (f.eks. ved 
kaffemaskinen, vaskeriet, indgangen etc.)
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Fælles mødesteder 
De fysiske rammer kan appellerer til at fællesskaber opstår. 
Fokus på god tilgængelighed til mødestederne for alle uanset 
handicap eller lignende. 
Overvej indretningen af de fysiske mødestederinvitér til 
fællesskab – f.eks. fælleshaven, et værksted, et bibliotek, et 
vildmarksbad eller andet.  
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Fælles udvikling 
De nye generationer søger i stigende grad 
udviklingsorienterede fællesskaber – fællesskaber, hvor vi 
kan opnå en personlig udvikling og selvrealisering f.eks. 
ved at dygtiggøre os, opleve nye ting eller dyrke en 
interesse.  
Det gælder også fremtidens ældre. Undersøg, hvad det er 
for en type udvikling jeres målgruppe søger og hvordan 
fællesskabet kan være en katalysator for den udvikling. 
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Hvor ser du de gode hverdagsfællesskaber 
opstå? 

– del et eksempel enten fra din egen praksis eller fra dit 
kendskab til andre. 
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Hvad er de tre vigtigste ingredienser, når 
man skal skabe rammer om givende 
fællesskaber?  

– del dine gode råd og sammensæt jeres egen opskrift. 
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Hvordan kan vi samarbejde med andre om 
at skabe nye former for fællesskaber? 

– sæt navne på de samarbejdspartnere som du finder 
relevante eller interessante at indgå partnerskaber med.  



KONTAKT
Peter Gran Boesen 
Urban Goods 
peter@urbangoods.dk 
+45 2077 0060 
www.urbangoods.dk 

Find oplægget og inspirationslinks på: 
www.urbangoods.dk/faellesskaber

Tak for i dag:-)

http://www.urbangoods.dk
http://www.urbangoods.dk/faellesskaber

