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Vi er i luften 
Kl. 6.00 d. 22.9.2020 er en vigtig milepæl for Flere 

i Fællesskaber. I disse tidlige morgentimer 

startede pressemeddelelsen om vores fælles 

projekt nemlig sin rejse gennem nyhedsbilledet. 

Jyllands-Posten og DK-Nyt er nogle af de medier, 

som allerede har samlet nyheden op.  

 

Hjemmesiden har fået liv 

Som en del af lanceringen kom hjemmesiden 

flereifaellesskaber.silkeborg.dk også ud og leve. 

Hjemmesiden er i konstant udvikling. Vi er altid 

åbne for input, hvis nogle har ideer eller tanker 

om den nuværende udgave. Obs. I kan tilmelde 

jer kommende nyhedsbreve gennem 

hjemmesiden. 

 

Der pakkes, sendes og krydses fingre 

Baselineundersøgelsen er fuldt i gang. Der er 

blevet pakket kuverter og sendt e-Boks breve 

samt påmindelser ud til 12.000 unge og ældre. 

Undersøgelsen har endda ført lidt hyggelige 

fortællinger med sig, hvoraf I kan læse den ene i 

månedens historie.  

 

Der er nye, som banker på  

Dansk Folkehjælp og Jyske Bank banker på døren 

ind til FIF. Begge interessante, stærke og 

relevante aktører, som utvivlsomt vil kunne bringe 

noget interessant med ind i projektet. Den 

kommende tid skal det afklares sammen med 

styregruppen, hvor de to er bedst placeret ind i 

Flere i Fællesskabers grupperinger.  

 

Vi har så meget i forvejen 

Kortlægningen af eksisterende tilbud er på 

trapperne. En af månedens historier fra praksis 

fortæller, hvorfor det er vigtigt, at vi har et billede 

af, hvilke gode fællesskaber, som Silkeborg 

Kommune i forvejen har at tilbyde.  

 
Covid19 får desværre sin vilje 

Drømmen om et fysisk Kick-Off er desværre væk. 

For ikke at risikere, at vi igen skal flytte 

arrangementet, tager vi konsekvensen og rykker 

virtuelt. Hold fast i jeres kryds i kalenderen d. 

5.11. Vi inviterer til web-workshop fra kl. 16-18. 

 
 

 

 

MÅNEDENS HISTORIER FRA PRAKSIS 

 

Vejviser til fællesskaber 

Frivilligcentret får en henvendelse fra en ung kvinde, 

som ønsker at starte en ny klynge med ældre mænd 

som målgruppe. Kontaktoplysningerne sendes til FIF-

sekretariatet, som kontakter kvinden. 

 

Hun fortæller, at hendes far har levet et hårdt liv, 

hvor han har været en del af en række usunde 

fællesskaber. Det sidste år har han truffet nogle gode 

valg for sin livsstil, men det har gjort, at han er blevet 

isoleret fra sin gamle omgangskreds. 

 

Hun er stolt af ham, men også meget bekymret over, 

at han pludseligt er meget alene. Hendes ide er derfor 

at være med til at starte et fællesskab for mænd, 

hvor de kan reparere ting såsom brødristere, 

computere o. lign for borgere i Silkeborg. Dette, idet 

hendes far er dygtig med sine hænder, og hun tror, at 

det vil være et godt fællesskab for ham at deltage i. 

 

Sekretariatet oplyser hende om, at lige det fællesskab 

faktisk allerede eksisterer – Repair Caféen – og 

bygger bro dertil.  Den unge kvinde takker mange 

gange og tilbyder, at hendes navn meget gerne må 

noteres som mulig frivillig, hvis Flere i Fællesskaber 

får brug for hendes ressourcer i anden sammenhæng. 

 

103årig deltager i baselinemåling 

Der er oprettet en telefon til 

spørgeskemaundersøgelsen, så borgere kan få hjælp 

til at besvare eller framelde sig undersøgelsen.  

 

En dag ringer en søn, der netop har hjulpet sin mor 

på 103 år med at udfylde spørgeskemaet, fordi hun 

ser dårligt. Sønnen vil blot sikre sig at adressen på 

returkuverten er rigtig, fordi morens svar gerne skal 

indsendes korrekt, så der er chance for, at hun vinder 

biografbilletter, som de første indsendte gør.  

 

Mor vil gerne vinde, så hun kan give billetterne til 

naboens børn, som har været gode til at hjælpe 

hende, nu hvor synet svigter. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedens partnere  

 

InnovationSilkeborg er en forening, der er sat i 

verden for at skabe vækst og udvikling. 
InnovationSilkeborg arbejder for at udbrede 

innovationskultur, at fremme konkrete offentligt-

private samarbejder, og for at understøtte 
strategiske udviklingssatsninger i Silkeborg. 

Foreningen huser projektsekretariatet og vil i 
Flere i Fællesskaber medvirke til at mobilisere 

erhvervspartnere, der med kompetencer og/eller 
ressourcer bidrager til de aktiviteter og netværk, 

som projektet skal etablere.  

Hør direktør Morten Bierbaum fortælle om 
InnovationSilkeborgs netværkskort her: 

https://youtu.be/GRPgZ8V-8JI  

 

 

Come Together er en frivilligbaseret 

mentorordning for udsatte unge mellem 15 og 35 

år, der mangler en ressourcestærk person i deres 
netværk. Come Together matcher de unge med 

en minimum 20-årig mentor, der mødes om 
fælles aktiviteter minimum to gange om 

måneden. I Flere i Fællesskaber vil Come 
Together etablere en frivilligdrevet mentorordning 

i Silkeborg og bidrage til generationsmøder. 

Hør projektleder John Mitchell fortælle om Come 
Togethers netværkskort her: 

https://youtu.be/7mQn6Y0g7vU  

 

             

Vi ønsker at komme til bunds i 

problemet, og vi spørger derfor 

både folk i og uden for Silkeborg 

Kommune om ensomhed og 

fællesskaber 

Mathias Lasgaard om 

baselineundersøgelsen 

Spørgeskemaer til baselineundersøgelsen 
pakket og klar til afhentning af Post Nord 

https://youtu.be/GRPgZ8V-8JI
https://youtu.be/7mQn6Y0g7vU

