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Få flere med i samarbejdet om landsbyudvikling 



Landsbyklynger.dk

• Siden 2015 

• En forundersøgelse 

• 5 pilot landsbyklynger

• 24 kampagne landsbyklynger

• Evaluering - metodeudvikling 

Det har været med til at sætte 
landdistriktsudviklingen på dagsordenen hos 
politikere og borgere. Det har styrket troen på, 
at der er en spændende fremtid i vente på 
landet. Klyngen har vist, at ildsjæle kan sætte 
retningen for en udvikling med tættere dialog og 
samarbejde mellem landsbyer i gang



Perspektiver fra 24 landsbyklynger

• Data fra 21.782 respondenter

• 2.129 potentielle nye frivillige

Kommuner

• 89 % vil anbefale landsbyklynger til andre kommuner

• 89 % mener, at landsbyklynger kan bruges som 
strategisk værktøj til udvikling af lokalsamfund

Styregrupper

• 81 % vil anbefale landsbyklynger til andre landsbyer

• Borgerne mener.. 

• Anbefalinger.. 



Få flere med – aktivering af lokalsamfund

• 92 % mener, det er nødvendigt, at borgerne 
involverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal 
klare sig.

• 56% motiveres først og fremmest af en 
interesse for sagen

• 41% fortæller, at en personlig opfordring fik 
dem til at blive aktive.

• 40% af borgerne er frivillige fordi de ønsker 
at være del af et socialt fællesskab.

• Interesse motiverer (56 %), relationer 
fastholder (61 %).

https://www.youtube.com/watch?v=j4qIxNriJF0&feature=youtu.be



Tordenskjolds soldater, ildsjælene, dem der plejer  

Frivilligt arbejde, rekruttere og fastholde 

Det lange seje træk, møder, dagsorden og referat

Generalforsamling, pligt og nødvendighed 



Fantastiske frivillige, engagement, 
En mulighed, succes, samfundssind 
Fabelagtig fremtid, fællesskab 
Begejstring, lyst, glæde, indflydelse  
Tradition, fest, frivillig fredag  
Ansvar



1. Det vi ved fra landsbyklynger 

(og min ”personlige kæphest” ) 

2. Om frivillighed i forandring 

3. Greb til at få flere med 



Fællesskabet i forandring

• Pligtorienterende

• Arvet

• Bundet til sted

• Fokus på det kollektive

• Lukket

• Hierarkisk

• Tidsbundet og planlagt

• Kontinuerligt og uden tidsbegrænsning

DET MODERNE FÆLLESSKABDET TRADITIONELLE FÆLLESSKAB

• Lystorienteret

• Tilvalgt

• Interaktivt og knyttet 
til relationer

• Fokus på individet i 
kollektivet

• Åbent

• Flad struktur

• Fleksibelt og spontant

• Projektorienteret og 
tidsbegrænset



Ellen Margrethe Dahl Gren 2019 

Den altoverskyggende forandring, der 
kan konstateres, er således, at 
frivilligheden for et stigende antal 
mennesker, og særligt de unge, bliver 
løst tilknyttet, kortvarig og 
selvorganiseret. Det er markant 
anderledes end den traditionelle 
frivillighed, hvor man typisk er 
medlem af den forening, man arbejder 
frivilligt for, og hvor engagementet er 
langvarigt – måske endda livsvarigt.

Frivilligheden i forandring 



7 frivillighedstyper

Tips

Brug værktøjer fra 
Den nye frivillighed 

Den sociale

Social engagement og 
fællesskabet

Lederen

Placering i hierarkiet -
indflydelse

Den altruistiske 

Gør noget for andre

Den ambitiøse

Kompetenceopbygning

At få noget på CV’et

Materialisten

Materiel 
kompensation/ 

belønning

Den identitetssøgende

Selvprofilering og 
statusmarkering

Den interessebetonede

Interesse i sagen         
eller aktiviteter i 
organisationen



Varighed

Mange unge ønsker kortere varighed af og løsere tilknytning til det frivillige 
arbejde. 

Man kan arbejde med det tidsmæssige perspektiv ved at opdele 
engagementslængden i fire kategorier:

Vi skal væk fra ”præstationskulturens alt-eller-intet-indstilling” – også når 
det kommer til frivilligt arbejde.

DET LIVSLANGE 

ENGAGEMENT

Det livslange 
engagement

Det 
langvarige 
engagement 
(+6 måneder)

Det korte 
engagement
(- 6 måneder)

Det 
enkeltstående 
engagement



Den fundamentale udfordring for 
foreningerne, der benytter den 
frivillige arbejdskraft, er at de er 
nødt til at følge med tiden og 
imødekomme den nye form for 
frivillighed. Ellers går de glip af alt 
det, frivillige er parate til at give –

og det er meget. 



Er I nysgerrige?  

 På den enkelte frivilliges motivation

 På varigheden af engagementet 

 At det skal gi’ mening – frivillige skal få lyst til at ville mere

Nysgerrighed 



Få flere med 

- -konkrete greb fra værktøjskassen



- Øvelse der giver et nyt syn på 

- lokalområdet 

- I skal nu ude på en lille gåtur

- Politimand - leder efter potentielle farer 

tegn på hærværk, graffiti, mørke steder 

forladte huse 

- Ejendomsmægler - ser potentialer, 

bruger mange tillægsord 

Opliste resultaterne af begge øvelser  

Byvandring med nye briller



Man kan vælge ud – de fokusområder man 
vil arbejde med 

Eller man kan lade borgerne vælge 

Enten inden mødet eller som optakt til 
mødet 

- Tage billeder af mødesteder 

- Dit yndlingssted 

- Det sted du helst vil ændre på 

Sætte billederne op på væggen 

Fotosafari  



https://www.youtube.com/watch?v=2PKAKvSlRLE&feature=youtu.be / 



- Fokus på at få nye ideer 

- Postkort 

- Talebobler og tænkebobler 

- Kategorisering 

- Ejerskab og inddeling i grupper 

- Træet 

Fremtidsværksteder



Borgerforeningen tager initiativ 

Samler op på resultater fra sidste år og 
præsenterer nye initiativer 

Danner grupper ud fra interesse 

Udarbejder handleplaner (lav skabelon) –
sætter retning ud fra borgerens engagement 

Agerer tovholdere på grupper og 
understøtter via projektcafeer 

Borgerforeninger sikrer det langsigtede og 
borgerne er involveret i det kortsigtede 

Ex: Fabelagtig fremtid



Surveymonkey

Sikrer, at der indhentes faktuel viden fra 
borgerne 

Kan med fordel laves med både lukkede og 
åbne spørgsmål 

Fritidsinteresser 

Mødesteder 

Hvilke? 

Sikrer at man kan lave nødvendige 
tilpasninger, der er baseret på borgernes 
behov og ønsker 

Kan være  med til at sikre flere nye frivillige? 

Er du frivillig – eller vil du gerne kontaktes? 

Spørgeskemaundersøgelser 

Hvilke? 



Interviewkort



Lave spiseseddel – det der skal drøftes 
under middagen 

- Vores lokalsamfund 

- Udfordringer

- Muligheder og drømme 

- Ideer til konkrete tiltag 

- Hvad kan eller har jeg lyst til 

at bidrage med 

Beslutter også hvordan tilbagemeldingen 
skal være 

Sætter stafetten i gang 

Middagsstafet 



At anerkende og understøtte de frivillige 
hele tiden – skab en god kultur 

At være nysgerrig på, hvad de brænder for

At være nysgerrig på hvor længe (FUS)

At motivere er lige så vigtig som at 
rekruttere  ”-Så skal vi jo ikke finde nye 
frivillige som erstatning for dem, som 
aldrig forlod os!” 

Traditioner og fejringer 

Det væsentlige, som vi ofte glemmer



https://www.dgi.dk/foreningsledelse/dgi-podcast/dgi-podcast-find-ind-til-motivationen/motivation-podcast-2

1: Husk at spørge 

2: Spørg dem du ikke plejer 

3: Vær konkret 

4: Overvej hvordan opgaven præsenteres

5: Spørg også de travle 

6: Gå efter den bedste til opgaven 

7: Spørg på det rigtige tidspunkt 

8: Lad den rigtige spørge 

9: Sig tak – også for små ting 

10: Folk vil være en del af en succes 

11: Find frivillige hvor aktiviteterne er

12: Ofte er det lettere at finde 3 end 1 

Podcast: sådan skaber I et motiverende miljø  

12 gode råd 



Tak for nu!

Hjemmeside www.landsbyklynger.dk

Facebook /landsbyklynger/

Nyhedsbrev

http://www.landsbyklynger.dk/
https://www.facebook.com/landsbyklynger/

