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Dagsorden: 

1. Rapportering fra konferencen i Vejle om sproget betydning for social sammenhængskraft 
2. Oplæg fra biblioteket med fokus på dets betydning for den sociale sammenhængskraft 
3. Oplæg fra Susie Kierkegaard om Sommerfuglebevægelsen og sommerfuglehaven – og deres 

betydning for den sociale sammenhængskraft 
4. Refleksion, diskussion mv. i forlængelse af de to oplæg. 
5. Afsluttende konference i Etteerbeek i juni – om offentlige rums betydning for social 

sammenhængskraft 
6. Netværkets mulige fremtid 

 

Ad 1: Rapportering fra konferencen i Vejle om sproget betydning for social sammenhængskraft 

Anette og Anne Charlotte fortalte – suppleret af Solveig og Jens-Emil Munkgaard om aktiviteter og 

oplevelser på den internationale CRISCO-konference: Language barriers to social cohesion – afholdt i Vejle 

21. – 23. januar. Det skete ud fra medsendte rapport fra konferencen. 

 

Ad 2: Oplæg fra biblioteket med fokus på dets betydning for den sociale sammenhængskraft 

Maria Graversen fortalte om Bibliotekets rolle i forhold til at være et sted, hvor der kan dannes relationer. 

Maria gav udtryk for, at biblioteket i dag essentielt handler om at skabe relationer, og at de gerne vil måles 

på, hvordan de kan støtte aktivt medborgerskab, ligesom de ser det, at kunne tilbyde et frirum – et 

demokratisk frirum -  som essentielt. 

Maria gav forskellige eksempler på aktiviteter, der finder sted på biblioteket. Initieret af biblioteket, i 

samarbejde med enkeltindivider og i samarbejder med foreninger og andre. Eksempler på aktiviteter var: 

Sprogcafé, Nørklecafé, Harry Potter fanklub, sundhedsplejersker, der arbejder med sprogstimulering, 8. 

marts-arrangement for kvinder. 

 

Ad 3: Oplæg fra Susie Kierkegaard om Sommerfuglebevægelsen og sommerfuglehaven – og deres 

betydning for den sociale sammenhængskraft 

Susie Kierkegaard fortalte om Sommerfuglebevægelsen, som hun står bag. Formålet med foreningen er at 

bevare sommerfugle og at være ensomhedsforebyggende. Susie lagde vægt på, at sommerfugle ”tilhører” 

alle og at der derfor ikke er skel mellem mennesker, der arbejder for dem. Sommerfuglebevægelsen har 

haft en række aktiviteter, der har været understøttende for at mødes på tværs, ligesom de søger at skabe 

områder, der kan anvendes af alle. Bl.a. har de fået et område på Fælleden og i Vejles nye sundhedsskov. 

 

Ad 4: Refleksion, diskussion mv. i forlængelse af de to oplæg 



Med baggrund i de to oplæg fra Susie og Maria havde vi en runde, hvor alle bød ind med, hvad de havde 

bidt mærke i, som understøttede den sociale sammenhængskraft. Nedenstående var buddene: 

 Nørkleklubben – Harry Potter klubben - > de ”nørdede” der får et socialt fællesskab 

 Computer – hjælp til at få sunget danske sange. 

 Åbenhed og plads til alle. 

 Åbenhed – en gave på bibliotek – og en udfordring. At få det brede sociale lag med. 

 Sommerfugle – konkret og neutralt. Taler både til drenge og piger, mænd og kvinder. Muligheden 
for at gøre noget sammen. 

 Frirum – føle sig tryg. Frirum, hvor man gør noget aktivt for at få folk ind. 

 Mangfoldighed. 

 Formål om at inkludere folk (relationer) 

 Erfaringsudveksling 

 Ønsket om at samarbejde med andre – både kollektivt og individuelt. Et rum man kan komme og 
byde noget ind i. 

 Rumligt – plads til alle. 

 GRATIS 

 Ensomhedsforebyggende 

 Demokratiskabende. 

 For ALLE 

 Mødregrupper – ikke kun for en bestemt gruppe, men for ALLE. Naturligt at møde alle former for 
grupper. 

 Relationer i fokus 

 Biprodukt – følelse af frihed er blevet det egentlige, men man mødes om noget. Ikke bare samles 
for at samles. 

 Loven, der understøtter. 

 Grædsrodsbevægelse – bottom-up. Viljen bag. En passion. 

 Ikke noget krav om stilhed 

 Kan man have fælleskab i stilhed – fællesskab for det meste med lyd. 
 

Med baggrund i ovenstående diskuterede vi, hvad der var det væsentligste for at understøtte den sociale 

sammenhængskraft – i forbindelse med offentlige rum. De elementer, der umiddelbart poppede op var:  

 Åbenhed 

 Lovgivning – og samme legalitet til at komme 

 Fysisk rum, der giver muligheder 

 Noget at være sammen om 

 Mulighed for rimeligt frit at kunne komme og gå 
 

Det førte igen til følgende spørgsmål: 

 Hvad er behovet for at kende spilleregler? 

 Skal man vises vej? 

 Hvordan entrerer man i et fællesskab? Hvor meget eget ansvar og hvor meget fællesskabets 
ansvar? 

 Et godt første møde – hvordan sikres det i et offentligt rum? 
 



Det blev kommenteret, at det er interessant, at vi er et meget individualiseret samfund, der samtidig er 

karakteriseret ved et rigt foreningsliv (fællesskabet). I forlængelse heraf blev det kommenteret, at 

fællesskabet skal sikre det første vigtige skridt. 

 

Ad 5: Afsluttende konference i Etterbeek i juni – om offentlige rums betydning for social 

sammenhængskraft 

VIFIN nævnte, at konferencen finder sted 25. – 28. juni. 

Der er denne gang 4 pladser af dele ud af til netværket. 

Alle i netværket modtager, pr. mail, information om muligheden for at deltage i konferencen. 

Som tidligere vil der, hvis der er flere interesserede i at deltage, blive taget hensyn til, hvorvidt man har 

deltaget i andre af projektets konferencer, om man har en særlig faglig viden at byde ind med i forhold til 

projektets tema osv. 

 

Ad 6: Netværkets mulige fremtid 

VIFIN spurgte til interesse i en fortsættelse af netværket og hvad der kunne give det værdi. Der var ikke 

umiddelbart interesse for at fortsætte netværket. 

Til gengæld var der positive tilkendegivelser i forhold til VIFINs forslag om at arrangere en række 

temamøder, der ville være åbne for alle interesserede. De ville basere sig på forskellige faggruppers praksis 

– set i konteksten af social sammenhængskraft – og at ville hinanden på samme vilkår. 


