
 

 

Referat: Udvalget for Det gode liv den 4. februar 2019 
 

Deltagere: Erik Kvist, Mette Juhl, Varinka Matthäi, Maria Christiansen, Henning de Haas, 

Simon Bendfeldt, Marie Würtz Knudsen, Marianne Sandvad Ulriksen, Jesper Thyrring Møl-

ler, HC Knudsen, Tania Boye Mikkelsen og Line Holmgaard 

 

Afbud: Natasja Madsen, Emma Runge Sørensen, Ruben S. Nikolajsen, Pernille Skovmose 

Finnerup og Bent Sørensen 

 

Citat fra mødet: 

Hvis vi rammer plet, vil den ikke opleves som en politik, men her er der mulighed for at 

gøre hvad jeg har lyst til. Rammerne skal først være synlige, når de ikke dur mere. Og 

husk, at alle har en ansvar selv og medansvar for andre, og for at skabe det gode liv. 

 

Vi har forsøgt at samle jeres input til Det gode liv under følgende overskrifter: 

 

1. Fællesskaber og sociale netværk: 

 Netværk – ment som at støtte er aldrig mere end en armslængde væk 

 Godt netværk – aktiv med venner og familie 

 Husflidsforening i Rårup – groet af det frivillige, gratis tilbud til alle 

 Det sociale netværk aflaster det sociale system 

 Godt fundret familieliv fordrer gode netværk 

 De sociale netværk løser problemer der andet end blomkål og løbesko 

 At være en del af noget - fælles 

Fællesskaber er mange ting: Der blev nævnt geografiske fællesskaber – herunder bofæl-

lesskaber, holdningsfællesskaber, sportsforeninger, aldersfællesskaber og de ”skjulte 

fællesskaber”. Fælleskaber er mange ting, så det handler om, at folde fællesskaber ud. 

 

2. Fællesskaber er mange ting: 

 Fællesskaber skal være tæt på, være nemt tilgængelige 

 Fællesskaber kan være større og mindre af sin art 

 Skabe fællesskaber for både børn og voksne 

 At være inkluderet i noget, være en del af noget, føle sig som noget værd 

 Flagpligt ved fødselsdage – at være en del af et lille, men meningsfuldt fællesskab 

 

 

3. Fri tid til at vælge: 

 Definere hvem er jeg og hvilke værdier sætter jeg højt 

 Sammenhæng mellem arbejdsliv og fritidsliv 

 Prioritere tid og nærvær 

 Fysisk velvære og vejen dertil - Give værdi at være rask og rørig og kunne flytte sig selv. 

 Frit valg omkring deltagelsesmuligheder 

 Mødes med rummelighed og respekt for de valg man træffer og selv udvise samme. 

 

4. Respekt: 

 Rummelighed og respekt 

 At man har et medsvar – for sig selv og for andre 

 Mening – det relationelle 
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 At have mulighed for at vælge 

 At det opleves at der er muligheder for selv at kunne skabe ”Det gode liv” 

 Værdighed og respekt – også for den enkelte og for alle aldersgrupper. 

 Når det giver mening for os 

 

5. ”Opdragelse” 

 At være udadvendt og opsøgende 

 Nysgerrig og udfordrende 

 Skabe muligheder - også for ”de udsatte” 

 Familien skal understøtte at børnene også udviser disse egenskaber. 

 

Hvordan skal ideerne formidles: 

 En platform for information, så folk ved hvad der foregår.  

 Synliggøre det der sker lokalt. Hvis man ikke ved hvad der er, så ved man ikke hvad man skal 

engagere sig i.  

 En idé kunne måske være udvidet Borgerservice. 

 Undersøge hvad folk egentlig har lyst til. En person der banker på døren, sender en mail… 

 Prøve at undersøge, om folk overhoved gider at være med i et fællesskab. Vigtigt, at spørge 

på den rigtige måde. Spørge til egen-oplevelsen – fx føler du dig ensom? 

 

Næste møde: 

Næste møde er med temaet ”fællesskaber” Herefter er ”fællesskaber” et af de gennem-

gående temaer for møderne omkring Visionen for Det gode liv.  

Det er aftalt, at Varinka sender en artikel ud omkring praksisfællesskaber og holder et lil-

le oplæg om emnet. 

Spørgsmål stillet til refleksion omkring fællesskaber: 

 Hvem kommer i fællesskaber?  

 Hvem bruger fællesskaberne?  

 Hvem er der og er der ikke i fællesskaberne? 

 

Der blev snakket om en idé om at besøge et børnefællesskab et sted. Det kunne være en 

forening/skole. Det er for at få nogle børneindtryk omkring Det gode liv.  

Der kigges på alternative steder til mødeafholdelse. Det kunne være på en af kommu-

nens efterskoler eller kreativt værksted i Rårup. 

 

 

 


