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Denne rapport præsenterer erfaringer fra projektet Mangfoldige Fællesskaber 
i Nørrebro Vænge, der har til formål at mindske ensomhed og social isolation 
blandt ældre mennesker, der er født og opvokset i andre lande end Danmark. 
Projektet er gennemført fra marts 2020 til slut juni 2021 og har taget 
udgangspunkt i erfaringer fra et pilotprojekt.

Projektgruppen består af projektleder Monika Sroka, social vicevært og 
koordinator i AKB København, afdelingerne Nørrebro Vænge og Øbrohus, og 
aktivitetskoordinator, Marwa El-Sayed, stud.cand.soc.

Deltagerne i projektet er alle bosat i AKB (Arbejdernes Kooperative 
Byggeforening) København, afdeling Nørrebro Vænge. Nørrebro Vænge blev 
opført i 1942 og overtaget af AKB, København fra Københavns Kommune i 1992. 
Nørrebro Vænge er nabo til Nørrebroparken og består af 349 lejeboliger fordelt 
på fem bygninger med grønne og rekreative områder imellem. Her bor unge, 
ældre og enkelte børnefamilier side om side. Nørrebro Vænge rummer også et 
bosted med 35 lejligheder til udviklingshæmmede voksne. Der bor 146 beboere 
på 55+ år i boligafdelingen, heraf tilhører 50 personer projektets målgruppe.

I Nørrebro Vænge findes et aktivt beboerdemokrati, der hvert år vælger beboere 
til en afdelingsbestyrelse på et afdelingsmøde. Det er beboerdemokratiet, der 
har valgt, at der i 2016 skulle ansættes en social vicevært og koordinator til at 
tilbyde personlig rådgivning og støtte til udvikling af fællesskab, naboskab og 
netværk. Beboerbestyrelsen har sammen med den sociale vicevært valgt at 
ansøge om midler til projekt Mangfoldige Fællesskaber. 
AKB København, Nørrebro Vænge har støttet med aktivitetsmidler samt stillet 
lokaler til rådighed.

Midler fra Fonden Ensomme Gamles Værn har sikret projektets gennemførelse 
samt følgeforskning, og direktør og forskningsleder, Christine E. Swane, har 
løbende givet sparring.
 
Rapporten er udarbejdet af antropolog Louise Scheel Thomasen, Avanti 
Consulting, der har fulgt projektet fra marts 2020 til juni 2021. 

Introduktion
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Erfaringerne fra projektet viser, at små skridt 
kan skabe store fremskridt. Mødt med en 
anerkendende tilgang kan denne gruppe 
beboere skabe levedygtige, beboerdrevne 
fællesskaber, når de får plads til at udfolde 
aktiviteter, der interesserer dem. Fra at 
have været en usynlig del af beboerne i 
Nørrebro Vænge, er de blevet en synlig 
aktivitetsgruppe, der inviterer og inkluderer 
andre naboer i deres fællesskab, som 
bidrager aktivt til andre beboerdrevne 
grupper og aktiviteter i boligafdelingen, og 
som engagerer sig i beboerdemokratiet.

I projektet er der arbejdet med følgende 
elementer i etablering og understøttelse af et 
beboerdrevent, mangfoldigt fællesskab:

Invitation til fællesskab
Projektet viser, at den personlige kontakt 
og invitation er afgørende. Det kan fx ske 
gennem følgeskab, kontakt en til en og ved, 
at man bliver inviteret med af en nabo, man 
kender i forvejen. Projektet har også haft god 
gavn af de tillidsfulde relationer, som den 
sociale vicevært har etableret til mange af 
beboerne allerede før projektets start. 

Hertil kommer, at gruppens synlighed på 
fællesområder er vigtig – det skal være tydeligt, 
at der foregår noget, man kan være med 
til. Mangfoldige Fællesskaber har brugt en 
rød- og hvidternet dug til at dække op på et 
bord i gården, som tydeligt har kunnet ses fra 
lejlighederne i Nørrebro Vænge.

Afklaring af behov, ønsker og ressourcer
Hvis aktiviteter skal være beboerdrevne og 
bæredygtige, må beboernes behov, ønsker og 
ressourcer danne udgangspunkt for både indhold 
af aktiviteter og den måde, de organiseres 
og afholdes på. Med udgangspunkt i en 
anerkendende tilgang er disse fokusområder 
indledningsvist afklaret gennem individuelle 
samtaler samt løbende gennem projektperioden, 
og de er dokumenteret i projektets logbøger. 

Individuel støtte
Mangfoldige Fællesskaber er mangfoldigt på 
flere måder; ikke blot oprindelsesland, men 
også interesser, helbred og overskud varierer 
blandt deltagerne. Det skal afklares, hvilke 
behov den enkelte har for at kunne deltage. 
Skal der fx undersøges alternative adgangsveje 
til et fælleslokale for en deltager, der ikke er 
godt gående? Og hvordan sikrer man, at en 

deltager, der kun kan overskue at være sammen 
med andre mennesker i højst 20 minutter ad 
gangen, har mulighed for at komme med på egne 
præmisser?

Aktiviteter skal være synlige, genkendelige og 
afholdes i en fast rytme
Deltagerne vælger selv, hvornår og hvor ofte 
de vil mødes, og hvad de vil lave. Aktiviteterne 
afholdes efter et fast skema, mandag, tirsdag 
og onsdag på samme tidspunkt og med det 
samme tema hver gang. Det skaber tryghed og 
genkendelighed og gør det nemmere at huske, 
når rytmen er den samme fra uge til uge. Et 
printet skema over de tre aktiviteter, som kan 
hænges op derhjemme, gør det også nemmere at 
huske. 

Løbende forankring
Aktiviteternes indhold og form tilpasses løbende 
med henblik på forankring, så aktiviteterne kan 
afholdes uafhængigt af aktivitetskoordinatorens 
deltagelse. Skal aktiviteter afholdes i kraft af 
beboernes eget engagement, skal der arbejdes 
med forankring fra starten. Arbejdet med 
forskellige roller i aktiviteterne, fx vært og gæst, 
er afgørende for forståelsen af, hvad der skal til, 
for at et fællesskab bliver bæredygtigt. Ligeledes 
er ejerskab over de mange mindre, praktiske 
opgaver essentielt; der skal fx dækkes bord, 

Resumé “
sprittes af og tages kontakt til gæster før en 
aktivitet.

Etablering og understøttelse af en 
tovholdergruppe for aktivitetsgruppen
I december 2020 besluttede deltagerne 
i Mangfoldige Fællesskaber, at de ville 
etablere sig som en regulær aktivitetsgruppe 
i Nørrebro Vænge på linje med andre 
faste aktiviteter, der drives af beboere. 
Tre særligt aktive deltagere udgør nu en 
tovholdergruppe, der, med understøttelse 
fra social vicevært og aktivitetskoordinator, 
er blevet enige om seks fælles værdier for 
Mangfoldige Fællesskaber, samt at de har 
dansk som fælles sprog.

Brobygning til eksisterende beboerdrevne 
aktiviteter i Nørrebro Vænge
Gennem projektet er deltagerne blevet 
introduceret til de øvrige aktiviteter i 
Nørrebro Vænge, som flere af dem har 
engageret sig i. Hermed understøttes 
deltagernes engagement og aktivitet 
i Nørrebro Vænge yderligere, og 
deres deltagelse udgør en værdifuld 
saltvandsindsprøjtning til eksisterende 
beboerdrevne aktiviteter.

Det er livsbekræftende at opleve mennesker, som måske ikke ellers er en 
del af en masse fællesskaber, være sammen, smile og hygge sig. Der er 
en masse god energi og gåpåmod i Mangfoldige Fællesskaber, hvilket jeg 
tror, er drevet frem af, at de føler sig trygge. De er tæt på deres hjem, de 
kender nu deres naboer, og det betyder noget.

Det skaber værdi for hele Nørrebro Vænge, at vi giver plads til alle. 
Det er tydeligt, at beboerne oplever, at der er en masse fællesskab 
og naboskab, selvom vi bor midt i den travle by, og at mange ønsker 
at engagere sig i noget. Initiativer som Mangfoldige Fællesskaber gør 
det tydeligt, at vi ønsker en kultur, hvor naboskab og fællesskab står i 
centrum.

Simone Bille, formand for afdelingsbestyrelsen i Nørrebro Vænge.
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Indholdsfortegnelse

Følgeforskningen er baseret på følgende datagrundlag:

Projektets tre logbøger til registrering af 
a) Aktiviteter på beboer- og aktivitetsniveau.
b) Oplysninger om den enkelte beboer med særligt fokus på opsamling af    
     interesser på tværs.
c) Online logbog med kvalitative noter, refleksioner og timeregistrering for 
     aktivitetskoordinator.

Logbøgerne er udviklet i et samarbejde mellem projektgruppen og Louise 
Scheel Thomasen med udgangspunkt i skabeloner fra Center For Boligsocial 
Udvikling.

Interviews om registreringer og noter fra projektets logbøger
Ni interviews med projektgruppen fra forsommer 2020 til og med april 2021.

Deltagerobservation ved tre typer aktiviteter; Musik og bevægelse, gåtur i 
Nørrebroparken og Kaffehygge. Derudover er der foretaget deltagerobservation 
ved et møde i tovholdergruppen samt en bustur til Zoologisk Have.

Tre individuelle interviews med deltagere.

Interviews som anledning til refleksion i projektgruppen
Interviews med projektgruppen har været tilrettelagt, så de både har givet 
empiri til erfaringsopsamlingen og har fungeret som anledning til vidensdeling 
og fælles refleksion for projektleder og aktivitetskoordinator. 

Alle deltagere er anonymiseret i rapporten.

Metode i følgeforskningen
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Siden start har projektet været udfordret 
af restriktioner ifm. coronapandemien, 
som sætter rammer for, hvordan man 
afvikler aktiviteter. Det kræver løbende 
opmærksomhed på, at deltagerne er rustet til 
at imødekomme krav om afstand, afspritning 
og mundbind samt overvejelser om, hvordan 
nye deltagere inviteres med på forsvarlig 
vis. Det er dog i vid udstrækning lykkedes at 
afholde aktiviteter med overholdelse af de 
gældende restriktioner, også i perioder, hvor 
andre aktiviteter i Nørrebro Vænge har været 
lukket ned.
I pilotprojektet var der skabt kontakt til 
flere beboere. I marts 2020 var der dog 

ikke mulighed for at mødes fysisk, og kontakt 
foregik primært over telefon. I juni 2020 blev det 
igen muligt at mødes fysisk under hensyntagen 
til afstand og ved brug af afspritning. Fra 
november 2020 prægede øgede restriktioner 
atter afholdelsen af aktiviteter, og i december 
2021 blev der lukket ned for at mødes fysisk mere 
end 10 personer. En af deltagerne blev i anden 
sammenhæng smittet med COVID-19, hvilket 
skabte bekymring blandt de øvrige deltagere; 
flere ønskede ikke at mødes inden døre og nogle 
meddelte, at de først ville mødes igen, når de var 
blevet vaccineret. I april 2020 blev der gradvist 
lukket op for aktiviteter igen.

På pandemiens præmisser

”NEDLUKNING” I DANMARK
Ikke muligt at mødes i grupper. Kontakt og dialog 
foregår over telefon og korte, fysiske møder gennem-
føres med god afstand. MAN KAN MØDES FYSISK UNDER 

RESTRIKTIONER
Aktiviteter – Kaffehygge, Musik & 
bevægelse og Gåtur & hygge – startes 
op. Sommervejret gør det muligt at 
mødes udenfor. Der holdes fysisk 
afstand og sprittes af. Deltagerne er også 
med i andre aktiviteter i Nørrebro 
Vænge; Motionscaféen og ”Nørrebro 
Vænge på tur”.

Juni – september 2020

Marts – maj 2020

Oktober – november 2020

April 2021

Oktober – november 2020

RESTRIKTIONER ØGES
Aktiviteter afholdes fortsat, men med 
mundbind. Busture planlægges afholdt med 
10 i stedet for 15 deltagere. Det bliver muligt 
at benytte forlokalet til festsalen til at mødes 
i, og senere også selve festsalen, dog ikke til 
motionsaktiviteter. NY ”NEDLUKNING”

Fra slutningen af december 2020 til april 2021 
er det ikke muligt at mødes fysisk. Fokus i 
projektet i denne periode ligger på at bevare 
det fællesskab og understøtte de relationer, 
der er opstået i løbet af de foregående måned-
er, hvor man ikke kunne mødes fysisk. Der 
afprøves online mødeformer i form af 
gruppeopkald over WhatsApp og Microsoft 
Teams, samt gruppeopkald over telefon. De 
virtuelle mødeformer får dog aldrig mere end 
højst tre deltagere ad gangen. I stedet holdes 
kontakten gennem personlige telefonsamtaler, 
både deltagerne imellem og med
aktivitetskoordinator.

DANMARK ÅBNER GRADVIST
Fra april 2021 åbnes der gradvist. Foråret gør det 
muligt at mødes udenfor med god afstand, fx på 
gåture i Nørrebroparken. Festsalen åbnes, 
hvorved man også kan mødes og afholde 
aktiviteter mere uafhængigt af vejret.
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“
ET MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB I PARKEN

ÆLDRE MENNESKER, DER ER FØDT OG 
OPVOKSET I ANDRE LANDE END DANMARK

En solrig dag i september er et bord i gården 
i Nørrebro Vænge dækket op med en rød- 
og hvidternet dug. Aktivitetskoordinatoren 
sidder og venter på, at deltagerne til dagens 
gåtur i Nørrebroparken dukker op. Melik 
ankommer, klar med kondisko, solbriller og 
hjemmelavet kaffe i et termokrus i hånden. 
Melik og aktivitetskoordinatoren falder i 
snak om, hvad Melik har brugt tiden på de 
sidste dage, de lækre madretter, hans søster 
har tilberedt, og hvordan det går familien. 
Gradvist samles dagens deltagere: Harun til 
fods, Salim og Hani på elscootere og endelig 
Frida, der kommer direkte fra lægen og gerne 
vil op i sin lejlighed og skifte fra elscooter til 
rollator før turen.
 
Turen foregår i afslappet tempo med pauser 
undervejs på parkens bænke. Deltagerne 
veksler mellem at gå lidt alene og slå 
følgeskab med en af de andre. Samtaler på 
dansk, engelsk og persisk fletter sig ind og ud 
af hinanden.
 

De ældre i Nørrebro Vænge, der er født og opvokset i lande som Iran, Makedonien og Marokko, 
tilhører overordnet set en gruppe i øget risiko for at opleve social isolation. Det drejer sig om 
personlige risikofaktorer i form af det at leve alene, have et dårligt helbred, en nedsat trivsel og at lide 
økonomiske afsavn (1). Dertil kommer, at det at være født og opvokset i andre lande end Danmark i 
sig selv er en risikofaktor for at opleve ensomhed (2), ligesom det at være pårørende til en syg person 
også er det (3). En stigende individualisering i samfundet har desuden medført, at relationer i familier 
og mellem naboer er blevet mindre (1). Vi ser også, at flere mennesker i projektets målgruppe kan 
have svingende overskud til deltagelse i aktiviteter, og at deltagelse kan fravælges pga. fx egen eller 
ægtefælles sygdom.

I Nørrebro Vænge har disse beboere før projektet været en relativt usynlig beboergruppe, 
som kun i meget begrænset omfang har været med til fælles aktiviteter i boligafdelingen. 

Salim har mad med til fuglene. Han smider 
maden på jorden og betragter fuglene, der 
spiser. De andre har i mellemtiden slået sig 
ned på en bænk. Salim kommer tilbage, og 
aktivitetskoordinatoren driller Frida mildt – 
mangler hun ikke en mand? Salim løfter op i 
ærmet og afslører en tatovering. Han holder 
armen op som en stærk mand. “En indisk prins,” 
udbryder Frida! Latteren breder sig.
 
Da gruppen bevæger sig videre, bemærker Frida, 
at Hanis elscooter kører hurtigt på stien. Hendes 
egen kører langsommere, siger hun højt. Hun 
deler sin observation med Hani, som ikke forstår, 
hvad hun siger. Harun hjælper med at oversætte, 
og Frida går derfra med telefonnummeret på et 
værksted, hvor de kan kigge på hendes elscooter.
 
Tilbage fra turen samles deltagerne igen omkring 
et bord i gården, der er langt nok til, at alle kan 
være med og samtidig holde afstand. Elscooterne 
parkeres for enden af bordet. Samtalerne rundes 
langsomt af, og aktivitetskoordinatoren minder 
om, hvornår de mødes næste gang.

Aktivitetskoordinatoren, der 
er tidligere beboer i Nørrebro 
Vænge, fortæller, at hun ikke 
var klar over, at der boede så 
mange ældre mennesker, der er 
født og opvokset i andre lande. 
Tre af deltagerne i projektet 
fortæller ligeledes, at de hidtil 
ikke har haft den store kontakt 
til andre beboere. 

”Det kan man ikke forvente (at 
have noget socialt med naboer) 
… Folk, de har arbejde, de har 
travlt, de kommer hjem efter 
arbejde og har ikke tid … Ellers 
er det gode naboer, og her er 
ingen problemer.”

Harun, deltager i Mangfoldige 
Fællesskaber.
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Erfaringer fra projektet viser, at det for nogle 
mennesker kan være krævende at stille sig 
åben over for nye mennesker og aktiviteter, 
især hvis man har vænnet sig til at være 
alene det meste af tiden. Det udfordres 
yderligere af, at mulighederne for at holde 
kontakt i perioder har været vanskeliggjort 
af restriktioner ifm. coronapandemien, 
og at pandemien også har været årsag til 
bekymringer om risiko og smittefare blandt 
deltagerne.
 
En ældre beboer har fx fortalt 
aktivitetskoordinatoren i starten af 
projektperioden, at han nogle gange ikke har 
overskud til at gå ud ad døren, når først han 
har taget overtøj på og gjort sig klar, hvorfor 
han ender med at blive hjemme. Han er dog 
med til flere aktiviteter i juli og august 2020 – 
Bevægelse og musik, Gåture og Kaffehygge. 
I august og september er han med til enkelte 
aktiviteter, men deltager ikke yderligere, før 
han senere bliver vaccineret. Det skyldes 
både hans eget svigtende helbred, og at han 

er nervøs for at blive smittet med coronavirus. 
Hans bekymring er forstærket af, at en af 
hans venner er død som følge af sygdommen. 
Aktivitetskoordinatoren fortsætter dog med at 
holde kontakt med ham over telefon.
 
Som projektets udfoldelse viser, er deltagerne 
også handlekraftige, initiativrige, fulde af 
ideer og har lyst til både at sætte gang i nye 
initiativer, som fx en beboercafé med både PC-
café og sy-café sammen med to andre beboere 
i Nørrebro Vænge, og at invitere andre beboere 
i alle aldre med i fælles aktiviteter, som fx den 
nye Mangfoldighedscafé, som udspringer af 
projektet.

Fra at have været en relativt usynlig 
beboergruppe i Nørrebro Vænge, er 
deltagerne ved projektets afslutning aktive i 
Mangfoldige Fællesskaber som en selvstændig 
aktivitetsgruppe, der udover at afholde egne 
aktiviteter, hvor de inviterer andre med, også 
deltager i andre aktiviteter og arrangementer 
sammen med naboer i Nørrebro Vænge.

MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER
I NØRREBRO VÆNGE
I projektet er der arbejdet ud fra en tilgang, 
hvor deltagerne ses som en del af en 
bredere kontekst. Inderst findes den enkelte 
deltager, hvis ønsker, behov og ressourcer er 
udgangspunkt for udviklingen af fællesskabet 
og beboerdrevne aktiviteter. Gennem projektet 
har deltagerne gradvist fået øget kendskab til 
de omgivende lag og har øget deres involvering 

i disse; andre aktiviteter i Nørrebro Vænge, 
Nørrebro Vænge som boligafdeling med naboer 
og et beboerdemokrati, man kan engagere 
sig i, og verden uden for Nørrebro Vænge, der 
udforskes gennem busture og udflugter til fx 
forskellige restauranter, Frederiksberg Have og 
Zoologisk Have.

DEN ENKELTE
DELTAGER

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

AKTIVITETER I
NØRREBRO VÆNGE

NØRREBRO VÆNGE
SOM BOLIGAFDELING

 VERDEN UDEN FOR
NØRREBRO VÆNGE

 1) Swane, CE (2018). Forskelle i ældre menneskers sociale isolation – erfaringer fra et hollandsk 
studie. Nyhedsbrev, juni. Fonden Ensomme Gamles Værn. Artiklen er baseret på: Machielse, Anja 
(2015). The Heterogeneity of Socially Isolated Older Adults: A Social Isolation Typology. Journal of 
Gerontological Social Work, 58:4, s. 338-56.

 

2) DEFACTUM, Region Midtjylland (2020). Ensomhed i Danmark - analyse af befolkningsdata fra 
2017.

 

3) Wahl-Brink D, Olesen MS, Rejkjær CD (2012). Ældre og ensomhed – hvem, hvorfor og hvad gør vi? 
En undersøgelse om ensomhed blandt ældre i 25 kommuner. Marselisborg – Center for Udvikling, 
Kompetence og Viden.
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I projektet er der arbejdet ud fra en anerkendende tilgang, hvor deltagernes ønsker, ressourcer 
og behov bestemmer udviklingen af aktiviteter. Med tilgangen tilstræbes det, at relationen 
mellem beboer og aktivitetskoordinator og projektleder er ligeværdig og baseret på gensidig 
tillid og respekt (4). Aktivitetskoordinators rolle er at facilitere og understøtte deltagernes ønsker 
og initiativer og undervejs klarlægge, hvilke aktiviteter eller delelementer af aktiviteter, der skal 
bevares, hvilke der med fordel kan udvikles, og hvad der kan afvikles.
 
Beboernes ønsker, behov og ressourcer er undersøgt gennem interviews foretaget af 
aktivitetskoordinator og projektleder samt løbende samtaler og afklaring af interesser.
De er desuden dokumenteret i projektets logbøger udviklet til formålet.

Aktiviteterne er tilrettelagt, så man kan 
deltage på hver sin måde. 
Til Musik og bevægelse udfører nogle af 
deltagere motionsøvelser stående, nogle 
sidder, mens andre foretrækker at sidde stille 
og blot lytte til musikken.
Under Gåtur og hygge går turen som oftest 
til Nørrebroparken, men turen er også gået 
til Frederiksberg Have. Man kan være med 
til fods, på elscooter og med rollator, alle 
følges ad, og der holdes pauser undervejs, 
undertiden med kaffe på en bænk ved en 
mobil kaffevogn.
Vi mødes og hygger har ingen fast dagsorden 
ud over mødetidspunkt, og at der er dækket 
op til kaffe og lidt sødt.
 
Der har gennem projektperioden deltaget 
14 aktive beboere. I takt med, at beboerne 
bliver vaccinerede og får coronapas, inviteres 
flere med.

AKTIVITETER MED MANGFOLDIGE 
FÆLLESSKABER
Aktiviteternes indhold og 
tilrettelæggelse, fx hvilke dage og 
tidspunkter på dagen, er besluttet i 
samarbejde med beboerne.
 
Faste, ugentlige aktiviteter
   • Musik og bevægelse, mandag kl. 14.
   • Gåtur og hygge, tirsdag kl. 14.
   • Vi mødes og hygger, onsdag kl. 14.

I december 2020 blev Mangfoldige Fællesskaber 
etableret som en selvstændig aktivitetsgruppe 
på linje med andre aktiviteter på listen over 
beboerdrevne aktiviteter i Nørrebro Vænge. Tre 
personer, Melik, Harun og Frida, der har været 
særligt aktive i projektet, blev spurgt, om de ville 
danne en tovholdergruppe, hvilket de med glæde 
takkede ja til.

Busture
Boudlægspuljen under Københavns Kommune 
har bevilget midler til fire busture, der 
gennemføres i 2021. I april 2021 gik den første 
tur til Zoologisk Have i København. Gruppen 
har derudover valgt, at de vil opleve det iransk/
persiske køkken, det indiske og det danske 
køkken på restaurantbesøg.  
En fællestur til Frederiksberg Have er også på 
programmet.

Mangfoldighedscafé
Da der åbnes for at mødes fysisk igen i april 
2021, opstartes en ny Mangfoldighedscafé, 
hvor man mødes under uformelle rammer i 
festsalen, går en tur sammen og derefter hører 
et oplæg. Deltagerne har et ønske om at invitere 
flere beboere med til arrangementer, og alle 
beboere i Nørrebro Vænge over 55 år inviteres 

med til caféen med en skriftlig invitation i deres 
postkasse.
 
Til det første cafémøde holder formand for 
afdelingsbestyrelsen, Simone Bille, et oplæg om 
beboerdemokrati, og hvordan man kan engagere 
sig i sin boligafdeling ad den vej.

Tovholdergruppen har 
valgt en smiley som logo for 
Mangfoldige Fællesskaber. 
På invitationen til 
naboer om at være med 
i Mangfoldighedscafé er 
logoet indsat øverst.

BEBOERDREVNE FÆLLESSKABER TAGER UDGANGSPUNKT 
I DEN ENKELTES BEHOV, RESSOURCER OG ØNSKER

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

4) Bae B (1996): Voksnes definitionsmagt og børns 
selvoplevelse. Social kritik 8(47), s. 6-21.
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BROBYGNING TIL ANDRE BEBOERDREVNE 
AKTIVITETER I NØRREBRO VÆNGE

Motionscafé
Nørrebro Vænge har en beboerdrevet 
motionscafé i to sammenhængende lokaler; 
et med motionsredskaber og et andet 
med borde og stole og et lille tekøkken. 
Deltagerne er gennem Mangfoldige 
Fællesskaber blevet introduceret til 
Motionscaféen, og tre kommer der nu fast et 
par gange om ugen.
 
Sammen med en praktikant fra UC 
Diakonissestiftelsen, Massimo Calí, har 
deltagerne været med til at lave korte 
instruktionsvideoer, der viser, hvordan man 
bruger håndvægte og andet træningsudstyr. 
Under nedlukningen ifm. coronapandemien 
har det været et ønske fra flere beboere at 
have instruktionsvideoer til at udføre motion 
hjemme, og efterhånden som Motionscaféen 
kan åbne for indendørs træning, kan 
videoerne også være til god gavn her.
 
For de frivillige i Motionscaféen, der har 

været med til at drive den de seneste år, har 
deltagernes engagement betydet et tilskud af ny 
energi og nyt engagement. 

Leg på græsplænen
Børnefamilier mødes til afslappet og uformel 
leg og samvær på den fælles græsplæne. Tre af 
deltagerne i Mangfoldige Fællesskaber tilbringer 
et par timer i selskab med deres yngre naboer og 
deres børn.
 
Nørrebro Vænge på tur
Fem af deltagerne er i juni 2020 med på en 
fælles bustur til Roskilde Domkirke med frokost. 
Aktivitetskoordinatoren bemærker på gåturen, 
at de er gode til at følge hinandens forskellige 
tempi, holde pauser undervejs og støtte 
hinanden, så det ikke går for stærkt. Der bliver 
snakket og grint en masse under frokosten.

AKTIVITETER PÅ TEGNEBRÆTTET
PC-café og sy-café
Melik er tidligere skrædder og vil gerne hjælpe 
naboer med fx at lægge gardiner op og reparere 
tøj. Sammen med to naboer, der ikke er med 
i Mangfoldige Fællesskaber, har han ansøgt 
afdelingsbestyrelsen om at etablere en café 
for beboere, hvor man både kan få hjælp med 
tøjreparationer m.m. og vejledning i at bruge PC. 
I de perioder, hvor det ikke har været muligt at 
mødes fysisk, er det nemlig blevet mere tydeligt, 
at flere beboere i Nørrebro Vænge ikke har 
adgang til og viden om at bruge en PC. Særligt 
under nedlukning ifm. coronapandemien opstod 
et ønske om at lære at bruge en PC for at kunne 

mødes med andre mennesker online. Den nye 
beboercafé imødekommer begge behov og 
ønsker.
 
Byhave
Harun har arbejdet 10 år som landmand i 
Jylland og haft en økologisk grønthandel på 
Nørrebro. Hans vindueskarm bugner af planter, 
og han vil gerne dyrke et lille stykke jord. Flere i 
Mangfoldige Fællesskaber deler hans ønske, og 
de har ansøgt om og fået bevilget to byhaver i 
juni 2021, så haven i vindueskarmen kan folde sig 
ud udendørs.

AKTIVITETER I
NØRREBRO

VÆNGE

AKTIVITETER I
NØRREBRO

VÆNGE
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DER ER MANGE VEJE IND I FÆLLESSKABER
Der er mange veje ind i Mangfoldige Fællesskaber. Med undtagelse af perioder med nedlukning 
grundet coronapandemien, er der løbende inviteret deltagere ind i projektet. Det varierer, hvor 
meget der skal til, for at en person bliver interesseret i at forsøge at deltage. Der kan være behov 
for at starte med en til en-kontakt med besøg og samtaler, før en beboer evt. er klar til at springe 
ud i fælles oplevelser. Det kan dog være nødvendigt at kunne veksle mellem at deltage i fælles 
aktiviteter og kontakt en til en, fx gennem telefonsamtaler, små gåture og snakke. Det er ikke givet, 
at en god relation etableret en til en kan overføres til et fællesskab.
 
Invitation via sedler og opsøgende kontakt
Der blev i marts 2020 omdelt informationssedler i postkasser hos alle beboere over 55 år i 
Nørrebro Vænge. Efterfølgende gik aktivitetskoordinatoren rundt og bankede på og talte med 
dem, der havde lyst til at vide mere. Denne kontaktform har dog ikke i sig selv afstedkommet nye 
deltagere.

Personlig kontakt 
En bærende komponent i invitationen er den 
personlige kontakt. Den sociale vicevært har 
igennem de seneste år opbygget en tillidsfuld 
relation til flere beboere, som projektet har 
kunnet trække på i rekruttering af deltagere. 
Derudover er den sociale vicevært er generelt 
opsøgende og inviterende i sin kontakt med 
beboere og pårørende.

Beboere inviterer andre beboere med
Beboere, der allerede deltager i aktiviteter, kan 
foreslå nye deltagere og personligt invitere dem 
med. Både Harun og Melik fra tovholdergruppen 

har begge idéer til naboer, både yngre 
og ældre, de gerne vil invitere med til 
kommende aktiviteter.
 
Følgesvend
For nogle er en følgesvend en god måde at 
blive støttet i at være med til noget nyt og 
at møde en gruppe nye mennesker, særligt 
de første gange. Beboerne har kunnet få 
følgeskab af aktivitetskoordinatoren fra 
deres lejlighed og ned til en aktivitet. Naboer 
kan også være følgesvende for hinanden, 
eller man kan deltage i selskab med en ven.
 

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

“Vi mødtes med Mohammed og hans søn ude på græsplænen. Fik lært ham 
lidt bedre at kende. Han gav udtryk for, at han har en dårlig skulder, at det ikke 
går så godt, og at han falder tit. Af den grund har han ikke rigtig lyst til at gå ud. 
Han udtrykker, at han får det ubehageligt og bare foretrækker at blive i sengen. 
Vi foreslog, at han kunne komme med ud og bevæge sig lidt med nogle af de 
andre, hvilket han var lidt imod i starten, men hans søn fik overtalt ham til at 
give det et forsøg. Hans søn var meget positiv over nogle af de tiltag, vi havde 
vedrørende udendørs aktiviteter, da han godt kunne tænke sig at se sin far 
komme ud lidt oftere i stedet for at blive liggende i sengen.”

Aktivitetskoordinator, noter i logbog 6. juni 2020.

Da Mohammed første gang kommer med til aktiviteten Musik og bevægelse i 
gården sammen med sin søn, er det aftalt, at han skal være med i et kvarter, 
som er det tidsrum, han selv kan overskue. Melik viser dansetrin, nogle 
gør det efter på deres måde, og andre sidder og følger med uden at lave 
trinene. Mohammed, der ikke er i stand til at bevæge sig så meget, betragter 
Melik og siger: ”Dancing man!” med et smil. Da der er gået et kvarter, bliver 
Mohammed stadig siddende. Den lille højtaler, der spiller musik, har fanget 
hans opmærksomhed, og han kommenterer begejstret, hvor højt den kan 
spille. Projektlederen spørger, om han ikke vil være den, der sørger for, at 
højtaleren bliver taget frem til aktiviteter? Det vil han gerne, og Melik kvitterer 
for kommentaren tidligere med et ”music man,” henvendt til Mohammed med 
et smil og et grin.

Da de andre beboere går til slut, bliver Mohammed siddende og nyder solen.

Interview med projektleder og aktivitetskoordinator 5. august 2020.

Under de første samtaler med projektlederen, fortæller 
Rauf, at han har svært ved at være i selskab med andre 
mennesker i længere tid ad gangen. Som regel er 20 
minutter rigeligt for ham, før han gerne vil trække sig 
tilbage igen. Han har også brug for at kunne komme i 
selskab med sin ven, Kemal, der til tider fungerer som 
følgesvend for ham i forskellige sammenhænge. Første 
gang Rauf er med til Kaffehygge i december 2020, bliver han 
og Kemal dog hængende i næsten en time. Nogle gange 
snakker de med andre ved bordet, på andre tidspunkter 
sidder de for sig selv, kigger på mobil eller udveksler nogle 
ord med hinanden. Rauf finder sin egen måde at kunne 
være sammen med andre mennesker på i længere tid, og 
det er der plads til i Mangfoldige Fællesskaber.

Senere i december er der et udendørs arrangement i 
Nørrebro Vænge med koret Opsang, der kommer forbi og 
synger sange i gården. Rauf kommer ned fra sin lejlighed og 
er med i en hel time, denne gang uden følgesvend.

Interview med projektleder og aktivitetskoordinator
9. februar 2021.



MANGFOLDIGE FÆLLESSKABER 
UDVIKLING AF BEBOERDREVNE FÆLLESSKABER I AKB KØBENHAVN, NØRREBRO VÆNGE

2120

Invitation gennem synlighed på 
fællesarealer
En rød- og hvidternet dug på bordet er 
Mangfoldige Fællesskabers konkrete, synlige 
og let genkendelige markør for, at der foregår 
en aktivitet, og at man er velkommen til 
at være med. Det er vigtigt, at der er flere 
tomme pladser ved bordet, når der drikkes 
kaffe, så det er tydeligt, at der er plads til 
flere i fællesskabet. Derfor flyttede projektet 
fra mindre borde og bænke til store borde 
ved grillen – hvor det også er lettere at være 
med for en af deltagerne, der bruger kørestol 
og bevæger sig rundt med elscooter, når han 
er udenfor.

Invitation gennem andre aktører
Der har været indledt dialog med hjemmeplejen 
i Københavns Kommune med henblik på, 
at de skulle rekruttere mulige deltagere til 
Mangfoldige Fællesskaber. Grundet COVID-19 
har der dog været for travlt i hjemmeplejen til, 
at denne ordning har resulteret i nye deltagere i 
projektperioden.

Personlig påmindelse før hver aktivitet
Tovholdergruppen lægger vægt på, at det 
skal være let og enkelt at være med. De har 
fået overdraget en projekttelefon, og Melik 
sender en SMS til alle på telefonlisten før hver 
aktivitet. Svarmuligheden med emojien af en 
tommelfinger, der vender enten op eller ned, er 
blevet valgt, da den kan sendes uafhængigt af 
skriftlige danskkundskaber.

Betegnelser som ”migrant” og ”ældre” kan 
virke ekskluderende
En beboer reagerer med et prompte: ”Jeg er 
ikke ældre, og jeg er heller ikke ’migrant’!”, da 
projektlederen spørger, om han har lyst til at 
være med. Projektets målgruppe var oprindeligt 
beskrevet som ”ældre migranter”, men nogle 
identificerer sig hverken som ”migranter” eller 
som ”ældre” og har svært ved at se sig selv 
deltage i aktiviteter målrettet denne kategori. Det 
blev derfor besluttet at ændre betegnelsen til:

De første gange, Hani er med, nærmer 
han sig forsigtigt det dækkede bord 
med den ternede dug på fællesarealet 
på sin elscooter. Han og en af de 
andre deltagere hilser på hinanden, 
og projektlederen spørger, om de 
kender hinanden? ”Nej,” svarer Melik, 
”men vi har hilst på hinanden før.” 
Hani vil ikke trænge sig på, siger han, 
men tager alligevel imod invitationen 
om at komme helt hen til bordet 
og få en kop kaffe. Hani bliver ikke 
en fast deltager, men kommer en 
gang imellem forbi og er med til at 
drikke kaffe og følger med på gåture 
i Nørrebroparken. Da vejret senere 
på året bliver koldere og mere vådt, 
og aktiviteterne rykker inden døre 
i forlokalet til festsalen, må der 
tænkes i alternative baner, for at Hani 
stadig har mulighed for at være med. 
Løsningen bliver, at han via en stor 
elevator kan komme ned til køkkenet, 
der ligger i forbindelse med festsalen.
 
Interview med aktivitetskoordinator 
og projektleder 6. april 2021.

”Mennesker, der er født og opvokset i andre 
lande end Danmark.” I kommunikationen 
vedrørende projektet blev der desuden lagt 
vægt på, at invitationen var til et mangfoldigt 
fællesskab, hvor beboere kan mødes om 
forskellige interesser frem for at adressere dem 
som tilhørende en specifik målgruppe.
 
Sproget kan både inkludere og ekskludere
Mangfoldige Fællesskaber har valgt dansk 
som deres fælles sprog. Samtidig må der 
tages højde for, at nogle deltagere ikke 
kan følge med i samtaler på dansk og har 
brug for, at der tales engelsk, eller at andre 
oversætter for dem. Nogle kan dog også føle sig 
ekskluderet af, at andre slår over i persisk eller 
bosnisk. Aktivitetskoordinatoren har i denne 
sammenhæng gode erfaringer med at bruge 

spillet ”Small Talk”, hvor spørgsmål på både 
dansk og engelsk inviterer til samtale mellem 
bordets gæster.
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FORSKELLIGE BEHOV FOR SOCIAL
KONTAKT
I udvikling af beboerdrevne aktiviteter og 
fællesskaber må der tages højde for, at 
mennesker har forskellige behov for social 
kontakt og forskellige måder at håndtere deres 
situation på. Anja Machielse fra University 
of Humanistic Studies i Utrecht, Holland, 
understreger, at det er vigtigt at skelne mellem 
forskellige grader af motivation for social 
kontakt og mellem en hhv. passiv og aktiv 

mestringsstrategi for bedst muligt at kunne 
invitere ældre ud af social isolation (Swane, 
2018).
Det kan der arbejdes med fx ved at have 
forskellige muligheder for at komme med i et 
fællesskab og at skabe plads til, at man kan være 
med på hver sin måde, sådan som det er sket i 
dette projekt.

DEN ENKELTE
DELTAGER

FORSKELLIGE FORMER FOR SOCIAL 
STØTTE OG UDBYTTE
Indsatser rettet mod at mindske ensomhed skal vurderes ud fra parametre, der passer til 
deltagernes livssituation, ønsker og motivation. Måler man fx kun på parametre som grad af 
deltagelse i aktiviteter eller udvidelse af deltagernes personlige netværk, vil man ikke se den 
virkning, deltagelse kan have på andre livsdomæner i form af social støtte. Machielse identificerer 
tre former for social støtte, instrumentel, ledsagende og emotionel støtte (Swane, 2018).
 Derudover kan man også tale om et fysisk udbytte for deltagerne, som er beskrevet som et fjerde 
element.

DEN ENKELTE
DELTAGER

Instrumentel støtte
Instrumentel støtte handler primært om praktisk 
hjælp, men kan også være materiel støtte.
 

Frida vil gerne have en ny mobiltelefon. Melik, 
Salim og Frida aftaler sammen at tage en 
tur i Elgiganten, og Melik og Salim hjælper 
med at vælge en ny. Til kaffehygge senere på 
ugen har Frida telefonen med og får hjælp af 
de andre til at sætte telefonen op og lære at 
bruge kameraet. Det udvikler sig til en lille 
fotosession omkring bordet.

Aktivitetskoordinators logbog samt interview 
med projektleder og aktivitetskoordinator
12. oktober 2020.

Ledsagende støtte
Ledsagende støtte handler primært om at have 
nogen at følges med til sociale aktiviteter.

Det kan være et svært skridt at træde ind i 
et fællesskab alene. En følgesvend kan både 
være en måde at møde noget nyt og ukendt 
på sammen med en anden person, og det kan 
være en måde, man deltager på – sammen. 
Silja og Rima er veninder i Nørrebro Vænge 
og kommer gerne til aktiviteter sammen. De 
kommer begge oprindeligt fra Bosnien, og Silja 
kan hjælpe med at oversætte, hvis noget er 
vanskeligt at forstå eller sige.
 
Noter fra deltagerobservation 12. december 
2020.
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UDVIKLING AF AKTIVITETER

Investering i at lære det enkelte menneske at 
kende
Etablering og udvikling af aktiviteter er baseret 
på en investering i at lære det enkelte menneske 
at kende, lytte til, hvad deres interesser kunne 
være, samt stor opfindsomhed i forhold til 
at se muligheder i fælles aktiviteter. Dans, 
gymnastik og yoga kan fx være en del af en 
fælles bevægelsesaktivitet, som derved fungerer 
som ’paraply’ for flere personers individuelle 
interesser.

Aktiviteter kan være ’spirekasser’
Etablering og udvikling af aktiviteter kræver 
løbende opmærksomhed på ord og handlinger 

under samtaler og aktiviteter, som der kan 
bygges videre på. Fx kan en kommentar 
om, hvem der giver frokost på en café, man 
kommer forbi på en gåtur, gribes og blive til 
at forslag om at arrangere fællesspisning.
 
Det er vigtigt at være opmærksom på, 
hvad den enkelte finder glæde ved i en 
aktivitet. Det handler både om at styrke 
engagement og ejerskab i aktiviteten, og 
det handler om muligheden for, at det kan 
blive udgangspunkt for en anden aktivitet. 
En aktivitet, der må lukkes ned, kan 
således godt have været en succes set ud 
fra det perspektiv, at den har fungeret som 
’spirekasse’ for afsøgning og opdyrkning 
af interesser, der kan være afsæt for nye 
aktiviteter eller indlemmes i eksisterende. 
Fx har aktiviteten Musik og bevægelse 
affødt, at projektdeltagere har afprøvet den 
eksisterende motionscafé i Nørrebro Vænge, 
hvor tre af dem nu kommer fast. Det har 
også inspireret til et ønske om at genetablere 
”Torsdagstræf” i Nørrebro Vænge, hvor 
beboere mødtes til dans og musik torsdag 
aften.

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

Emotionel støtte
Emotionel støtte handler om 
opmærksomhed på den enkeltes erfaringer 
og følelser.

Udbytte for helbredet
Udover forskellige former for social støtte har 
ugentlige gåture og bevægelsesaktiviteter også 
gjort en positiv forskel for beboernes oplevelse af 
at kunne komme omkring.

Kontinuiteten og hyppigheden i møderne 
understøtter udvikling af gensidigt kendskab, 
og at beboerne bliver en del af hinandens 
liv og hverdag. Da det pga. restriktioner ifm. 
coronapandemien ikke er muligt at mødes 
fysisk fra slutningen af december til midten af 
april måned, ringer Melik og Harun sammen 
næsten hver dag. Hver især ringer de også 
hver uge til de andre beboere, der har været 
med i aktiviteterne og hører, hvordan det går. 
Den personlige forbindelse og kontakt holdes 
ved lige, og de sikrer sig, at alle har det godt 
under nedlukningen.
 
Interview med projektleder og 
aktivitetskoordinator 9. februar 2021.

Frida vælger tidligt i projektet at købe en 
rollator, efter at hun på en fælles bustur med 
beboere fra Nørrebro Vænge oplevede, at 
hun havde svært ved at følge med de andre, 
når hun gik med stok. Hver gang hun har 
været med på gåtur i Nørrebroparken, kan 
hun bedre mærke sine fødder, fortæller hun. 
Fødderne plejer at summe, og hun har ofte 
svært ved at mærke dem, men efter gåturene 
synes hun, der er mere liv i dem, end hun har 
mærket længe.
 
Interview med Frida 12. oktober 2020.
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Hvad er en aktivitet, og hvordan deltager 
man?
Projektet har givet anledning til refleksion i 
projektgruppen over, hvad en aktivitet er, og 
hvordan man kan være med. Nogle indtager 
fx en aktiv rolle i motionsaktiviteter, mens 
andre mest er ”med på en kigger” og nyder 
samværet omkring bordet. Atter andre 
ser med fra vinduerne i deres lejlighed. Et 
skrantende helbred og varierende overskud 
påvirker menneskers muligheder for 
deltagelse. For en person, der lever relativt 
isoleret, kan en telefonsamtale med et andet 
menneske, en kort snak i døren eller måske 
endda bare det, at man har åbnet døren, 
måske også regnes som en form for aktivitet?

At have noget at byde på – og dele
Det er vigtigt at have noget at dele, når man 
mødes. Ofte byder deltagerne ind med noget, 
de har taget med hjemmefra; en lille indisk 
ret, småkager eller noget at drikke. Alle, der 
slutter sig til bordet, bydes på noget at drikke 

og lidt at spise.
 
De fysiske rammers betydning
Aktiviteternes afholdelse er afhængige af vind 
og vejr. Hvis det fx regner på dagen, hvor der 
er planlagt gåtur og kaffehygge i gården, er 
det afgørende at kunne komme indenfor og 
sidde i tørvejr for at undgå at aflyse. Det gælder 
også i årets kolde måneder, hvor synlighed og 
tilhørsforhold skal etableres et sted, hvor der 
er nem adgang og mulighed for at opbevare 
gruppens ting.
 
Musik engagerer og bevæger
Fra september til december har en praktikant 
fra UC Diakonissestiftelsen, Massimo Calì, 
lavet musik, danse- og bevægelsesaktiviteter 
med beboerne, udover de faste aktiviteter 
mandag, tirsdag og onsdag. Særligt musikken 
har været et virkningsfuldt element, der har 
engageret deltagerne og fået humøret i vejret. 
Aktivitetskoordinatoren beskriver en aktivitet i 
november sådan her:

“Vi mødtes i forlokalet til festsalen til lidt bevægelse. Dog var Salim 
ikke særlig energisk, så i stedet lyttede vi til musik og snakkede. 
Kort inden Massimo startede sin egen aktivitet, skruede vi op for 
musikken på højtaleren, hvilket fik alle deltagerne i dansehumør, 
og der blev danset både siddende og stående. Dette fik Massimo 
til at overtale dem til at være med i hans aktivitet inde i festsalen, 
men de var ikke alle særligt begejstrede for hans musik. Jeg 
foreslog derfor, at Massimo kunne prøve at køre noget ’freestyle’, 
eller prøve at lave trinene til en sang, de alle kunne lide. Vi 
forsøgte os lidt frem og tilbage, og ALLE dansede, hvilket ikke er 
noget, der sker ofte. Alle fik mulighed for at slå sig løs og være sig 
selv. Vi gik alle rigtig glade hjem efter den aktivitet. 

Aktivitetskoordinator, noter i logbog 2. november 2020.

“Gåtur i parken i det kolde efterårsvejr. Vi havde pakket os godt ind 
i tøj og gik i et lidt mere raskt tempo i et forsøg på at få varmen. Vi 
holdt få pauser undervejs, og turen var lidt kortere end den plejede, 
da Salim ikke var med til at fodre fuglene. Tilbage i forlokalet drak vi 
lidt kaffe og te. Harun havde taget nogle billeder med ned fra sin tid i 
Iran og fra forskellige rejser, som han gerne ville dele med os. Frida og 
jeg var meget begejstrede og nysgerrige og stillede en del spørgsmål 
til billederne. Frida har lovet at tage et billede af sig selv med fra sine 
unge dage og vise os det til næste aktivitet.
 
Aktivitetskoordinator, noter i logbog, 10. november 2020.

Det fælles tredje
Personlige minder fra oprindelseslande, musik og billeder kan 
fungere som det fælles tredje element, beboerne kan samles om.
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Mangfoldige Fællesskaber blev i november 
2020 til en aktivitetsgruppe
Der er afholdt otte fysiske møder med 
tovholdergruppen og et virtuelt møde 
under nedlukning i januar. På møderne er 
nuværende og idéer til fremtidige aktiviteter 
blevet diskuteret, samt hvad der skal til, 
for at gruppen bliver selvkørende nok til at 
afholde aktiviteterne. Det indebærer støtte 
i at tænke konkret planlægning, fx hvem 

LØBENDE FORANKRING AF 
BEBOERDREVNE FÆLLESSKABER
Løbende forankring tager afsæt i at 
skabe en tillidsfuld relation mellem 
aktivitetskoordinatoren og de enkelte deltagere 
– og i høj grad mellem deltagerne indbyrdes. 
Derfor har det været vigtigt løbende at afklare 
deres behov, ønsker og ressourcer. Det er centralt 
at være opmærksom på, hvor beboerne ”er” 
i forhold til at deltage i, arrangere og afholde 
aktiviteter og på, hvilke handlemuligheder de 
har i deres hverdag, socialt såvel som psykisk og 
fysisk.
 
Der arbejdes med forskellige roller
Der er arbejdet med at tildele forskellige 
roller til beboerne under registrering i den 
ene af logbøgerne, Aktivitetsregistrering. Der 
er arbejdet med rollerne ”Tovholder”, ”Løser 
selvstændige opgaver”, ”Kontaktskaber” og 
”Gæst”. Rollerne kan variere over tid i takt med, 
at overskud, deltagelse og engagement varierer. 
I projektgruppen er rollerne brugt til at navigere 
efter i udviklingen af aktiviteter. Frida er fx 
god til at skabe kontakt til andre mennesker, 
tager hurtigt initiativ til at byde velkommen og 
spørge: ”Hvor kommer du oprindeligt fra? Har 
du børnebørn?” osv. Melik sætter en ære i, at 
alle har noget at drikke, og at småkager og andet 
sødt bydes rundt. Laith, der i en periode deltog 
i Kaffehygge, sagde sjældent meget, men deltog 
som gæst med smil og nød gerne en kop kaffe og 
et stykke chokolade.
 
Alle roller er lige nødvendige for, at aktiviteten 
lykkes; som vært har det fx stor betydning, at 
gæsterne er glade for at deltage og føler sig 
velkomne.

Det er denne skelnen mellem roller, der har 
givet et godt overblik over, hvilke deltagere, 
der kunne spørges, om de ville være del af en 
tovholdergruppe for Mangfoldige Fællesskaber. 
Det handler om at finde ud af, hvad den enkelte 

kan og har lyst til samt understøtte dette 
og skabe rum for, at de selv kan byde ind 
med det, de kan, på en naturlig måde – med 
forbehold for de ressourcer, de har på dagen.

De små praktiske opgavers betydning i 
etablering af fællesskab
Forankring indebærer bl.a., at små praktiske 
opgaver og ansvar gradvist overgår til 
deltagerne, fx at være ansvarlig for, at 
der gøres klar til en aktivitet, og at det 
tilrettelægges, hvem der kontakter andre 
beboere og minder om aktiviteten fra gang 
til gang.
 
Forankring indebærer også konkrete tiltag, 
der understøtter, at det bliver nemt og 
overskueligt at deltage, fx en telefonliste, 
så man nemt kan komme i kontakt med de 
andre, og en oversigt over aktiviteter, man 
kan hænge på køleskabet, hvis man fx ikke 
altid har overblik over dag og tidspunkt. Det 
kan også være en informationsfolder, som 
kan gives til interesserede naboer.
 
Aktivitetskoordinatoren må ikke være ”den 
sociale lim”
Som aktivitetskoordinator indebærer 
arbejdet med løbende forankring at finde 
en balance mellem at støtte beboerne i 
at planlægge og afholde aktiviteter og at 
lade dem overtage ansvaret gradvist. Det 
omfatter bl.a., at aktivitetskoordinatoren 
er bevidst om balancen mellem at udvise 
omsorg og at styrke beboerne i at kunne 
varetage aktiviteter selv, når de har lyst. Det 
er afgørende, at aktivitetskoordinatoren 
ikke bliver den sociale lim, der binder 
fællesskabet sammen, men at deltagerne 
selv vælger at løfte ansvaret for at mødes.

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

“Jo bedre, jeg har lært dem at kende, har jeg kunnet justere 
og ændre alt efter, hvad de kan. Fx dækkede jeg altid bordet 
i starten og sørgede for, at alle havde noget at drikke og var 
blevet budt på noget kage, eller hvad vi havde med, for jeg 
vidste ikke endnu, hvem der havde lyst og energi og overskud 
til at varetage den rolle. Jeg vidste, at Salim ikke kunne pga. sit 
helbred, og jeg troede egentlig, det skulle være Melik. Men det 
viste sig at være Harun, der tog opgaven, og det var egentlig 
ham, jeg lærte at kende til sidst. Det har været meget værdifuldt 
at lære dem at kende og finde ud af, hvem der kan varetage 
hvilke roller; hvem vil dække bord, hvem vil ringe eller sende en 
SMS til de andre? Hvem kan gå op til en nabo og banke på døren 
og følges med dem ned, hvis der er brug for det?
 
Aktivitetskoordinator, interview 5. maj 2021.

sørger for, at posen med håndsprit og andre 
remedier bliver opbevaret mellem aktiviteterne, 
og hvem sørger for, at der bliver sprittet af efter 
hver aktivitet?

Ved projektets afslutning er der i fællesskab 
udarbejdet en tovholdermappe. Den sociale 
vicevært afholder månedlige sparringsmøder 
med tovholdergruppen og yder lejlighedsvis 
støtte til afholdelse af aktiviteter.
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HVAD MENER MANGFOLDIGE 
FÆLLESSKABER SELV, AT DE ER FOR ET 
FÆLLESSKAB?
Laith
Inden Laith begyndte at komme til Motionscafé 
og Kaffehygge, holdt han sig mest for sig 
selv i Nørrebro Vænge. Den sociale vicevært 
havde flere gange opfordret ham til at få et 
nyt høreapparat, da nedsat hørelse gjorde det 
svært for ham at deltage i samtaler. Svaret var 
altid det samme: ”Jeg passer mig selv! Hvis jeg 
ikke er social med nogen, er der alligevel ingen 
grund til at få en bedre hørelse.” I Mangfoldige 
Fællesskaber deltog han på sin egen måde, uden 
at sige så meget, men med smil og begejstring. 
I Motionscaféen viste han de andre, hvordan 
han holdt sig i god form derhjemme ved at 
bruge en hjemmelavet rulle til at lave øvelser på 
gulvet. Han havde rundet de 70 år, men var som 
gammel cirkusartist stadig i god form. Efter at 
han havde været med til flere aktiviteter uden at 
deltage i mange samtaler, men hvor han virkede 
til at føle sig accepteret og velkommen, blev han 
alligevel interesseret i at komme til ørelægen 
for at få sig et høreapparat. Inden det blev en 
realitet, afgik han ved døden i oktober 2020.

Laiths død blev mindet i Mangfoldige 
Fællesskaber med en højtidelighed.
 
Forløbet satte gang i refleksioner hos de 
andre deltagere, ikke blot over at de havde 
mistet et menneske, de havde lært at kende 
i Mangfoldige Fællesskaber, men også 
om, hvilken slags fællesskab, de gerne vil 
have – og særligt om, hvordan man kan og 
skal hjælpe hinanden som netværk. Nogle 
ønsker et tæt netværk, hvor man kan hjælpe 
hinanden i nødstilfælde og have kontakt 
også med hinandens familie, hvis der skulle 
opstå behov for hjælp, fx ved sygdom. Andre 
synes, dette er alt for krævende. De vil gerne 
hjælpe, fx med at købe ny telefon eller med 
at lukke en nabo ind i en opgang, hvis låsen 
på gangdøren er i stykker, som det har været 
tilfældet i en af opgangene. Men de vil ikke 
stå til ansvar i nødstilfælde eller ved alvorlig 
sygdom. Projektlederen har på møder i 
tovholdergruppen derfor faciliteret samtaler 
om følgende vigtige værdier for Mangfoldige 
Fællesskaber: 

AKTIVITETER I
MANGFOLDIGE

FÆLLESSKABER

RUMMELIGT
Alle kan være med uanset 
baggrund, alder og hvilket 
sprog, de taler.

PLADS TIL FORSKELLIGHED
Forskelligheder bruges som 
inspiration til fælles oplevelser 
og aktiviteter.
 
SOM EN FAMILIE
Et varmt og hjerteligt 
fællesskab.

 MAN HJÆLPER HINANDEN
Man er parat til at hjælpe 
hinanden; ingen skal stå alene 
med problemer.
 
UFORMELT
Man kan gå til og fra, og 
stemningen er afslappet.
 
ALLE ER VELKOMNE!

“Vi har hjertet med, når vi 
mødes.

Frida, deltager i Mangfoldige 
Fællesskaber.

“Jeg vil hellere kede mig 
sammen med jer, end kede 
mig alene i min lejlighed.

Melik, deltager i Mangfoldige 
Fællesskaber.
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BEBOERDEMOKRATI

LOKALT NETVÆRK UDVIDES

Deltagerne er gennem Mangfoldige Fællesskaber blevet introduceret til beboerdemokratiet i 
Nørrebro Vænge på et beboermøde, hvor der var valg til afdelingsbestyrelsen. Beboerdemokratiet 
er en mulighed for, at beboerne kan få indflydelse på hverdag og aktiviteter i deres boligafdeling, 
fx gennem at ansøge om at etablere en PC-café og en sy-café. Der bygges videre på dette kendskab 
og den begyndende involvering gennem oplæg fra afdelingsbestyrelsen, når der afholdes 
Mangfoldighedscafé. Ydermere planlægges samtaler om at stemme til lokaludvalg på Nørrebro.

Frida og Harun har været naboer i mange år og kender hinanden som en nabo, man hilser høfligt 
på med et nik, men ikke snakker mere med. Gennem Mangfoldige Fællesskaber har de lært 
hinanden at kende, og deres relation har udviklet sig fra et høfligt nik til, at de nu ses flere gange 
om ugen, har kendskab til hinandens liv og hverdag og også ses uden for aktiviteterne, hvis de fx 
mødes i lokalområdet og følges ad på en tur i Nørrebroparken. Frida og Harun er et eksempel på, 
hvordan beboeres lokale netværk og muligheder for social kontakt i hverdagen udvides i kraft af 
deres involvering i projektet.
 
Aktiviteterne i projektet er også med til at skabe øget kontakt og involvering med naboer i 
Nørrebro Vænge, fx når de deltager i Leg på græsplænen med børnefamilier.
 
Projektet viser, at der er stort potentiale i boligafdelinger for at udvikle sociale fællesskaber og at 
være med til at gøre naboskabet til en kilde til tryghed og nærende sociale relationer.

NØRREBRO
VÆNGE SOM

BOLIGAFDELING

For mere information om Mangfoldige Fællesskaber kan du kontakte Monika Sroka, 
social vicevært og koordinator i AKB København, afdelingerne Nørrebro Vænge og 
Øbrohus, msr@kab-bolig.dk
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