
VISION FOR DET GODE LIV 
Udvalget for Tværgående Politik

DET GODE LIV 
/ DE SMÅ 
SENSATIONER
MENING OG MULIGHEDER
Et meningsfyldt liv er afgørende for det gode liv. Fællesskaber skaber  
mening for mange mennesker. 
Derfor skal alle have muligheden for at indgå i meningsfyldte fællesskaber 
med positive oplevelser.

ALLE KAN BIDRAGE
Vi har alle noget at bidrage med, og vi er alle en ressource for fællesskabet. 
Derfor skal der være plads til, at den enkelte bidrager med de ressourcer, 
det engagement og den deltagelse, den enkelte har mulighed for. 

FORSKELLIGE OG STÆRKE SAMMEN
Det gode fællesskab giver plads til forskellighed og kulturel mangfoldighed. 
Derfor er det værdifuldt at fælleskaber er rummelige og åbne for fornyelse 
og udvikling. Det gode liv skal være en proces – ikke en tilstand.

TAG (MED)ANSVAR
Vi har alle et ansvar for vores egen sundhed, og et medansvar for at skabe 
gode relationer. Gode relationer er afgørende for sundhed. 
Derfor er det værdifuldt, at alle udviser engagement, nysgerrighed og  
åbenhed. Så alle oplever at blive set og hørt af andre, og får mulighed for 
at handle, så vi oplever os selv som aktive deltagere i livet. 

NEM ADGANG
Vi har alle mulighed for at bruge de faciliteter, der er i naturen og by
rummene. Både selv og i de formelle og uformelle fællesskaber, som vi  
er en del af. 
Derfor skal vi sikre rammerne for disse fællesskaber, hvilket skal ske  
gennem støtte og facilitering der skaber mulighed for deltagelse. 
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TILGÆNGELIGHED
TIL FACILITETER OG 
FÆLLESSKABER

Der er mange faciliteter til stede i kommunen, og det er ok, 
at der ikke er samme faciliteter tilgængelig i alle områder, 
når der er lige rettighed til brug. 

Faciliteterne danner ramme om fællesskabet,  
men aktiviteten skaber fællesskabet.

Vi skal åbne os og vore nære relationer for andre,  
og vi skal interessere os for hinanden.

Vi skal gentænke den ”gamle” foreningstankegang,  
så den åbner op for nye aktive fællesskaber. 

Vi skal skabe plads til bredde i aktiviteterne  
– både de sportslige, praktiske og kreative.
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FÆLLESSKABER 
OG SOCIALE 
NETVÆRK

Gode fællesskaber er åbne for nye deltagere, samt at vi 
ikke alle kan og skal byde ind med de samme ressourcer.

Et fællesskab trives bedst, hvis der er fælles  
rammer og åbenhed for fornyelse og udvikling.

Lige adgang til deltagelse skabes ved et godt 
samspil mellem civilsamfund og det offentlige.

Lige deltagelse betyder ikke, at alle skal yde og nyde 
det samme. I stedet skal vi alle have lov til at vurdere 
deltagelse ud fra interesse, lyst og overskud. 

Rummelighed til forskellig deltagelse, gør at alle føler 
sig velkomne. Dem som umiddelbart har mindst at tilføre 
et fællesskab, kan have mest brug for fællesskabet. 

Lighed er, at fællesskabet giver mening 
for den enkelte.

Fællesskaber plejes ved almen menneskelig omsorg  
og imødekommenhed.
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ANSVAR OG 
MEDANSVAR

Sundhed er at tage ansvar for sig selv mentalt,  
fysisk og socialt.

Vi skal alle tage ansvar, og vi er alle en  
ressource for fællesskabet.

Vi har alle ansvar for vores eget liv og  
skal tro på os selv og egne evner.

Kommunens ansvar er at være ”englens advokat”,  
folde ideer ud, se muligheder og være nysgerrig.

Et velfungerende fællesskab bygger på ansvar,  
dialog, inspiration og respekt.

I lokalområdet tager vi medansvar ved godt naboskab  
og ved at skabe eller deltage i sociale aktiviteter.

Erhvervslivet viser medansvar ved at tage og støtte  
initiativer i lokalområderne og ved at tage aktiv del  
i arbejdsfællesskaber.

Vi tager medansvar for andres initiativer,  
når vi viser engagement og nysgerrighed.


