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AKTIVITETSKATALOG
STÆRKE FÆLLESSKABER 

• Hvorfor er aktivteter og fællesskaber vigtige?

• Gode råd til at styrke fællesskabet

AKTIVITETER 

1. Den gode velkomst
2. Fællesspisning 
3. Beboerarrangementer og fester
4. De fælles uderum
5. Grønne initiativer
6. Legestue og børneklub
7. Verdenscafé
8. Kreaklub
9. Mandeklub
10. Kvindeklub

• En god start: Sådan kommer du i gang

TJEKLISTER

• Planlægning af fællesspisning
• Planlægning af arrangementer 

KONTAKT 
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Kære beboere

I en boligafdeling er der mange muligheder for at skabe et godt bomiljø. Det handler om, at man er 
tryg, og at man viser rummelighed og tolerance i forhold til, at man bor tæt på hinanden. Sociale 
tiltag er vigtige for at skabe et godt naboskab og fællesskab i afdelingen. I dette katalog finder du 
10 forslag til aktiviteter i jeres afdeling. 

Dorte Pedersen er beboerkonsulent i AL2bolig, og hun kan hjælpe med at opstarte nye aktivi-
teter. Det gælder, uanset om du er en enkelt person eller en gruppe - og også hvis aktiviteten 
ikke står i kataloget. Det kan være, at du gerne vil starte et yogahold, genskabe sommerfesten 
eller lave et hobbyværksted. Uanset hvad er der sparring at hente, så I kan komme i gang og 
finde ud af alt det praktiske som f.eks. økonomi og lokaler. 

     Hvorfor er sociale tiltag og fællesskaber 
     i en boligafdeling vigtige?

• Det fremmer det gode naboskab og det lokale netværk

• Tryghed og naboskab hænger sammen: Når naboskabet forbedres øges 
     trygheden.  

• Når man kender hinanden, er det nemmere at bede om hjælp: 
     Kan jeg låne en kop sukker? Kan du se efter mit barn, mens jeg handler? 

• Det er nemmere at få vendt små uenigheder og problemer, inden de vokser sig 
store. 

• Ser man børn, som gør noget, som de ikke må, er det nemmere at tage fat i 
dem eller forældrene, når man kender dem. 
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Lysten skal være det drivende
Tag udgangspunkt i jeres egne interesser og i aktiviteter. 
Hvis I selv brænder for nye tiltag, er der sikkert også andre, der har lyst til at være med. 

2
Gå sammen med flere naboer
Start med at tale med venner og naboer om idéen til den nye fælles aktivitet. Når I er 
flere om at starte nye aktiviteter, bliver arbejdsopgaverne også fordelt mellem flere. 
Der er samtidig større chance for, at nogen af jer har erfaring fra lignende aktiviteter.

3
Start i det små og med noget konkret
Start med at prøve jeres idé af i en mindre version og fokuser på en konkret aktivitet. Hvis I 
f.eks.ønsker at udvikle de fælles uderum, kan I starte med et par plantekasser,
inden I graver ud til en større fælles nyttehave. I kan udbygge aktiviteten løbende, 
efterhånden som I ser, hvad der virker. 

4 Hent inspiration fra andre
Hent inspiration fra andre afdelinger og tag evt. på inspirationsbesøg. 
Beboerkonsulent Dorte Pedersen kan hjælpe med viden om lignende tiltag. 

5
Afsæt midler i afdelingens budget til aktiviteter
Flere aktiviteter i afdelingen kræver at deres sættes penge af i budgettet til det. 

6
Afdelingsmødet/budgetmødet kan gøre det gratis at bruge beboerlokalerne
Overvej at stille beboerlokalet gratis til rådighed. Det giver bedre mulighed for at 
starte nye aktiviteter, når beboerne ikke selv skal betale for lejen.   

Gør det let at engagere sig
Tænk ind fra starten at man som beboer skal kunne engagere sig i mindre  
afgrænsede opgaver. En aktivitet indebærer mange opgaver, og de kan nemt 
fordeles mellem flere hænder. 

Gør det let at deltage i aktiviteter
Sørg for løbende at ”reklamere” for jeres aktivitet og husk at invitere nye 
beboere med. Samtidig skal det være let at tilmelde sig og ikke nødvendigvis 
medføre forpligtelser at deltage.

GODE RÅD TIL AT STYRKE FÆLLESSKABER

1



SIDE 5
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DEN GODE VELKOMST 
En god start i boligafdelingen 

Tag godt imod nye beboere i jeres afdeling. Det er vigtigt, at de føler sig velkomne og kender til de 
praktiske rammer og omgangsformer, så de hurtigt bliver en naturlig del af afdelingen. 

Den første kontakt kan være afgørende for beboerens trivsel og deltagelse i aktiviteter og beboer-
møder. Her er tre bud på tiltag, der kan være med til at sikre en god start for de nye beboere. 

Velkomstambassadører
Velkomstambassadører er en gruppe beboere, som byder nye beboere velkomne. 
De er frivillige værter, som besøger nye naboer og introducerer dem til afdelingen og alt det prakti-
ske. Velkomstambassadørerne kan evt. medbringe en velkomstpakke med et velkomstbrev, vigti-
ge kontaktoplysninger, kaffe/the og chokolade.

Velkomstkaffe
Halvårlige velkomstmøder i afdelingen hvor alle nye naboer introduceres til deres nye boligområ-
de. Hejs flaget hvis afdelingen har et.

Velkomstfolder
Det kan være en god idé at lave en velkomstfolder med information om beboeraktiviteter, billeder 
af afdelingsbestyrelsen, driftsleder samt oplysninger om beboernes indflydelse på driften i 
afdelingen. 



FÆLLESSPISNING
Sammen om mad

Mad er noget, der naturligt samler folk på tværs og noget som alle kan være med til. Det er en 
uformel måde at mødes på, som giver mulighed for at snakke om løst og fast og måske finde ud 
af, at man deler interesser med naboen. Her kan man mødes med dem, man allerede kender 
godt, og dem som man kender knap så godt. 

Fællesspisninger kan være alt fra ugentlige fællesspisninger til det enkeltstående arrangement. 
Der er mulighed for at samles om mad på mange måder, og det er en social aktivitet, både for 
dem som står for maden og dem som spiser sammen. 

Forslag

• Fælles buffet: Alle medbringer en ret
• Forskellige naboer står for madlavning: Betaling for deltagelse
• Madlavning i fællesskab: Lær at lave hinandens livretter
• Danmark spiser sammen: Afhold et spis-sammen arrangement i uge 17 eller    
 uge 45 og vær med i den landsdækkende kampagne mod ensomhed
• Madlavning for mænd
• Fælleskaffe og kage
• Fælles kagebord/kagekonkurrence
• Månedlig brunch

Bagerst i kataloget finder du en tjekliste til opstart af fællesspisninger 

”I vores afdeling har vi som noget nyt inviteret til fællesspis-
ning. Menuen står næste gang på kyllinge- og okse

frikadeller, og det koster 35 kr. at spise med. Vi har en 
blandet beboersammensætning, og derfor synes vi, at det 
er vigtigt, at man har mulighed for at lære hinanden at ken-
de. Vi vil gerne tiltrække alle beboere, og på den baggrund 

er maden også planlagt, så der er noget for alle.” 

Dorthe Christiansen, afdelingsformand Tousparken
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BEBOERARRANGEMENTER & FESTER
Skab traditioner

Lav et loppemarked, skær græskar, lav juledekorationer eller inviter til Sankt Hans fest i afdelin-
gen. Vellykkede arrangementer giver sammenhold og en positiv stemning i området.

Ideen er at fremme det sociale liv, hvad enten der er tale om et enkeltstående arrangement eller 
en årlig tilbagevendende begivenhed. 

Året rummer mange muligheder for arrangementer afhængig af sæson, men arrangementets 
karakter kommer også an på målgruppen. Er det åbent for alle, eller er arrangementet henvendt 
til en særlig målgruppe f.eks. børn eller pensionister? Det er afgørende for succesen af arrange-
mentet, at man overvejer, hvem man vil henvende sig til. 

Bagerst i kataloget finder du en tjekliste til planlægning og organisering af arrangement og fester.

”Vi har holdt bazar, som har været lidt af et tilløbsstykke; et 
stort loppemarked med mange boder langs stien der løber 

igennem hele boligområdet. Der var stor interesse, som 
kunne ses ved, at både unge og ældre, danskere og ny-

danskere kom og var med. Der var desuden også 
konkurrencer, popcorn og grill, som kunne lokke folk til.” 

Aksel K. Hoffmann, afdelingsformand Åbyhøjgård
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DE FÆLLES UDERUM
Udnyt de fælles udearelaer 

I mange afdelinger er der stort potentiale for at forbedre de fælles uderum, så de i højere grad ind-
byder til fælles aktivitet. Der er forskellige puljer man kan søge, og der er god inspiration at finde 
mange steder. 

Ideer til udeprojekter

• Fælles nyttehaver f.eks højbede med krydderurter
• Etablering af drivehuse eller orangeri
• Fælles renovering af legeplads/udeareal

Vær opmærksom på at der i lovgivningen er regler for, hvad man som beboer må foretage sig på 
de fælles områder. Henvend jer til AL2bolig hvis I er i tvivl. 

”Vi ville gerne gøre vores grønne område ved søen mere 
spændende og attraktivt for at inspirere til mere udeliv. 

Vi havde en bålplads, og nogle beboere havde bygget et 
brændeskjul. Vi søgte midler ved Friluftsrådet til at udvide 

med en shelter, flydebro og udstyrskasse. Dermed kan om-
rådet bruges endnu mere til leg, hygge og undersøgelse af 
søens liv. Det kan både bruges af den enkelte familie, men 

er også tænkt som et sted, som samler afdelingens 
beboere på tværs af alder.” 

Kirsten Sparvath Sørensen, afdelingsformand HøjagerSIDE 8



GRØNNE INITIATIVER

Grønne initiativer handler om aktiviteter, man kan foretage i fællesskab, som gør noget godt for 
miljøet. 

Ideer til grønne tiltag

• Byttebiks f.eks. tøj, møbler eller værktøj
• Fælles frugttræer og bærbuske
• Efterårets store oprydningsdag 
• Affaldsambassadører: Hjælp til korrekt affaldssortering 
•  Fælles værktøjsbank f.eks. haveredskaber, plæneklipper osv. 
•  Fælles renovering af legeplads/udeareal

Et grønt initiativ kan startes af en enkelt ildsjæl eller et udvalg. Det kan f.eks. være genbrugs-
gruppe, som står for indretning og bemanding af afdelingens byttebiks i samarbejde med drifts-
medarbejderne.

”Da vi var færdige med renoveringen, lavede vi et udvalg, 
som skulle lave fælles krydderurter. Det resulterede i et 
højbed med mange forskellige krydderurter, som mange 

beboere bruger. For 2 år siden var der så meget mynte, at 
vi var nødt til at lave mojitos (med og uden alkohol) til 
sommerfesten. Siden har vi også etableret bede med 

bærbuske. Især børnene er glade for ribsene.”

Jørgen Sørensen, afdelingsformand Birkeparken
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LEGESTUE & BØRNEKLUB
Aktiviteter for afdelingens yngste beboere

Legestue for de mindste og børneklub for de lidt større børn er et hyggeligt mødested for børn, 
forældre og eventuelt børneglade seniorer, som har lyst til at være med i et hyggeligt fællesskab 
med børn som omdrejningspunkt. Hensigten er at styrke kenskab og kontakt mellem børn, børne-
familier og eventuelt ”reservebedsteforældre”. 

Forslag til aktiviteter

• Barselscafé og legestue i formiddagstimerne
• Pigegruppe
• Forældrekaffe på legepladsen en gang om måneden
• Fælles gåture i naturen
•  Fælles børnefødsesldag én gang årligt

Friske seniorer kan spille en vigtig rolle i aktiviteter med børn som målgruppe. De kan være de 
stabile tovholdere, som klargør lokale og materialer, og de kan agere afdelingens ”reserve-bedste-
forældre”. Deres erfaring og modenhed kan være til stor glæde for forældre og børn, ligesom det 
også kan have en værdi for seniorerne selv, hvis børnebørnene bor langt væk, 

SIDE 10



VERDENSCAFÉ

Der kan være mange etniciteter samlet i den samme afdeling, men det er meget forskelligt, hvor 
meget kontakt der er i mellem dem. Verdenscaféen er et mødested, hvor I kan lære hinanden 
bedre at kende og høre mere om hinandens kultur og sprog. 

Ideen er at skabe nysgerrighed og forståelse for hinanden i afdelingen. Med øget kendskab føl-
ger også muligheden for at lære fra hinanden. Det kan være nydanskere, der gerne vil lære om 
danske traditioner, øve sprog eller få praktiske ting i afdelingen eller i byen forklaret. Det kan også 
være etnisk danske beboere, som har lyst til at lære et fremmed sprog, blive inspireret af en an-
den madkultur eller bare få et bedre indblik. 

Indholdet kan tage mange former, og afhænger af, hvad de deltagende kan lide at samles om. Ud-
over snak og hygge er der mulighed for at spille spil eller nørkle med kreative projekter. I kan også 
holde en temadag i caféen om f.eks. arabisk, vietnamesisk, dansk kultur, fejre nogle af de kulturel-
le eller religiøse højtider eller tage på udflugt til Bazar Vest eller lignende. 
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KREAKLUB

I Kreaklubben er håndarbejde og kreativitet i fokus. Som nybegynder kan det være rart med erfar-
ne folk, der kan vise, hvordan man f.eks. strikker eller hækler. For de garvede kreative sjæle kan 
det være hyggeligt at dele passionen med andre, uden man nødvendigvis skal længere end til 
fælleshuset eller naboen som lægger hus til. 

Med the eller kaffe i koppen, og måske lidt hjemmebag på tallerkenen, indbyder rammerne til både 
hyggeligt samvær og et pusterum til kreativ fordybelse. 

Bor man i en afdeling med børn, kan man overveje at afholde sammenkomster, hvor børn sam-
men med forældre også er velkomne. Børn kan være ligeså glade for at kreative sysler som voks-
ne.

For de ambitiøse kreaklubber er det muligt at oprette en salgsbod eller Facebookside, hvorfra man 
kan sælge nogle af de ting, der produceres. Indtjeningen kan gå til producenten selv eller krea-
klubbens aktivitetskasse. Hjemmestrikkede sokker og varme trøjer, søde ophæng eller fine 
malerier kan være i høj kurs blandt dem, der ikke selv kan lave den slags. 

”Vi har en strikkeklub med nogle kreative beboere i afde-
lingen, som mødes fast en eftermiddag om ugen. Udover 

at strikke snakker vi om løst og fast og drikker en kop kaffe 
sammen. Der er også mulighed for at veksle opskrifter. Det 

er en hyggelig og afslappende måde at mødes på. ”

Gerda Galsgård, afdelingsformand i Vestergården
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MANDEKLUB

Mandeklubben er et fællesskab udelukkende for mænd, hvor man kan dele fritidsinteresser, 
erfaringer og humor. 

Forslag til aktiviteter

• Øl- eller vinsmagning
• Fodbold
• Madlavning for mænd
• Praktisk arbejde
• Fælles motion
• Kortspil
• Udflugter  

KVINDEKLUB

Få glæde af hinandens samvær med et lokalt styrket kvindenetværk.

• The-komsammen 
• Fælles motion
• Udflugter
• Håndarbejde
• Madlavning eller fællesspisning
• Virksomhedsbesøg
• Chokolade- eller vinsmagning

”Vi har det hyggeligt sammen i Kvindeklubben. Vi snakker 
og griner, drikker the, spiser mad sammen og deler op-

skrifter med hinanden. Det er godt for vores humør! Det er 
rigtig rart at få en lille pause fra alt det vi ellers har travlt 

med.” 

Songül Tezcan, Åbyhøjgård
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EN GOD START
Sådan kommer I i gang

1 Hvilke aktiviteter har I lyst til at starte?
Hvad har I lyst til, at der skal ske i jeres boligafdeling, og hvad kan I selv gøre for at sætte 
det i gang? Hvad interesserer I jer for, som I kunne tænke at lave med jeres naboer?

Bliver I inspireret af katalogets aktivitetsforslag, eller går I med tanker om andre aktiviteter? 
Så er det en god idé at overveje følgende. 

2
Hvem vil være med? 
Saml nogle naboer der har lyst til at være med og også nogen, som vil forpligte sig til de 
fælles aktiviteter. Måske nogen af jer har erfaring fra lignende aktiviteter, I kan trække på. 

3
Hvem skal stå for initiativet? 
Skal initiativtagerne stå for arrangementet, skal der etableres en arbejdsgruppe med bebo-
ere eller skal I have hjælp fra andre?

4 Hvor skal aktiviteten foregå? 
Hvilke fælles arealer kan I kan benytte til aktiviteten?

5 Hvilke naboer skal ’høres’ i forhold til de nye aktiviteter?
Skal der tages særlige hensyn?

6
Har de praktiske arbejdsopgaver betydning for driftsmedarbejdernes arbejde? 
Undersøg om de nye initiativer skal koordineres med drifftsmedarbejderne. Tag fat i Afde-
lingsbestyrelsen hvis det er tilfældet. 

7 Hvad koster jeres ide og hvem skal betale? 
Har I de nødvendige materialer og redskaber, eller har I brug for flere midler?

Hvornår kan initiativet blive godkendt på et afdelingsmøde? 
Undersøg om det kræver godkendelse på afdelingsmødet eller hos boligorganisationen 
og hvornår det i så fald kan blive godkendt.

8

9 Nu er I klar til at gå i gang!



TJEKLISTE 
TIL PLANLÆGNING AF FÆLLESSPISNING

1

Hvis I gerne vil lave fællesspisninger i jeres afdeling, er det en god idé  at 
overveje følgende punkter for at komme godt fra start. 

2

3

4

5

Hvilken form for fællesspisning vil I gerne lave i jeres afdeling, og hvor ofte vil i spise 
sammen?

Hvem vil være med til fællesspisningen?
Saml nogle naboer som har lyst til fællesspisning og også gerne nogen, som vil 
forpligte sig til at stå for fællesspisningen. Bliv sammen enige om hvordan I gerne vil 
have, det skal foregå.

Hvem skal stå for lave maden og det praktiske? 
Skal arbejdet organiseres gennem en større arbejdsgruppe, eller har i et par ildsjæle, 
der har mod på at gå i gang på egen hånd?

Hvor skal fællesspisningerne foregå? 
Har I et fællesrum/beboerlokale, der kan bruges?

Hvad koster det at lave fællesspisning og hvem skal betale? 
Har I f.eks. de rette køkkenfacilitetereller, eller har I eventuelt brug for et starttilskud? 

Hvilke naboer skal ”høres” ift. etablering af fællesspisning? 
Er der særlige støjforhold eller eventuelle lugtgener, I skal tage hensyn til?

Har fællesspisningerne betydning for driftsmedarbejdernes arbejde? 
Undersøg om fællespisningen skal koordineres med driftsmedarbejderne. 
Tag fat i Afdelingsbestyrelsen hvis det er tilfældet. 

6

7
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TJEKLISTE
Til planlægning af fællesspisning



TJEKLISTE
Til planlægning af arrangementer & aktiviteter

Tjeklisten hjælper med at skabe overblik over jeres fællesspisning. 
Rubrikkerne er vejledende, så I behøver ikke at udfylde dem alle. 

TITEL PÅ ARRANGEMENT: _______________________________________

1. Formål med arrangementet
    Vi ønsker at...

Forbedre beboernes kendskab til hinanden på tværs af alder, køn og kultur.

Skabe støre kendskab til hinanden og dermed større tryghedsfølelse 

Styrke fællesskabsfølelsen i boligområdet

Aktivere børnene 

____________________________________

____________________________________

2. Målgruppe og information

Er arrangementet åbent for alle, eller er det målrettet en særlig gruppe?
Skal bestyrelsen, naboer og politi informeres? 
Vær opmærksom på at nogle arrangementer kræver tilladelse. 

Beboere 

___________________________________

En bestemt målgruppe

___________________________________

Bestyrelsen

___________________________________
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3. Tid og sted + orientering til beboere 

Dato:  ______________

Tidspunkt: _______________________

Sted: ___________________________

4. Indhold 

Hvad skal der ske på selve dagen?

Ankomst: _________________________________________________________

Undervejs: _____________________________________________________________

Afrunding: _____________________________________________________________

Underholdning/sjove indslag: ______________________________________________

Musik/band: ____________________________________________________________

 5. Ting vi skal bruge 

Vi laver et opslag som hænges op her: __________________

Vi sender information ud med mail/post/Facebook den:  _____________________

Sidste frist for tilmelding:  _____________________

Vi skal også:  _______________________________________________________

            _______________________________________________________

            _______________________________________________________

Et lokale/en plads hvor arrangementet kan afholdes

Et udendørs område hvor arrangementet kan afholdes
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Punkt 5 fortsat

Service/tallerkner/bestik/glas: ________________________________________

Oppyntning: ______________________________________________________

Grill: ____________________________________________________________

Mad/drikke: ______________________________________________________

Andre ting: __________________________________________________

6. Økonomi

Hvor mange penge har vi? 

Hvor kan vi søge om støtte?

Hvad skal beboerne betale for at være med?  kr.

7. Fordeling af opgaver

Tovholder og kontaktperson for arrangementet: 

Kasserer og økonomiansvarlig: 

Ansvarlig for invitation og omdeling/opsætning: 

Ansvarlig for at booke lokale og/eller opstilling og nedtagning af telt/pavillon:

 med hjælp fra 

Frivillige hjælpere: 

Ansvarlig for oppyntning/klargøring: 

Ansvarlig for oprydning: 

Vi kan måske også få _________________________________ til at hjælpe til. 

Andet: _________________________________________________________
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KONTAKT 

Har du spørgsmål eller brug for vejledning til 
opstart af en aktivitet?

Så kontakt AL2boligs beboerkonsulent
Dorte Pedersen: 

 
  88 80 51 39

  dp@AL2bolig 

Find og download materialet og tjeklister på www.AL2bolig.dk 

under For Beboere - Naboskab - Inspiration til aktiviteter
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