
De usikre!

Give me direction !

 Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

 Unge, som har ondt i selvværdet

 Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

 De får det ikke længere i folkeskolen

 Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

 Coaching før uddannelse, under, og efter

 Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Befolkningstilvækst i 

Østjylland 2006-2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Favrskov 769 587 658 313 393 256 64 55

Horsens 1115 1125 1574 797 1074 800 1331 863

Norddjurs -99 260 -191 -245 -90 -151 184 -102

Odder 147 101 43 136 171 -87 54 -19

Randers 495 666 609 545 605 472 292 377

Samsø 5 -43 -76 9 -123 9 -77 -39

Silkeborg 1172 867 712 534 484 463 76 338

Skanderborg 650 743 610 688 447 319 107 117

Syddjurs 579 302 77 134 390 95 91 -131

Aarhus 680 2656 4596 5247 4914 4219 4994 5697

Østjylland 5513 7264 8612 8158 8265 6395 7116 7156



Aarhus vokser på grund af 

tilflytning af de 20 til 24 

årige 



Hvor kommer de fra ?

 Befolkningstilvæksten skyldes en stor 

tilflytning af de 20 til 24 årige 

 De nye Aarhusianere kommer typisk fra 

omegns- og forstadskommunerne

 Skanderborg, Favrskov og Syddjurs 

 Resten af Jylland  

 Aarhus – Den jyske hovedstad 



Trends i Aarhus C og DK



Globalisering og 

kultur/fritid/historie

• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 

turisme mere kulturel udveksling end i dag 

• Digitalisering og de grænseløse globale 

samfund, hvor kultur, fritid skabes og 

forbruges mange steder i verden  

• Vi har stadigvæk kulturkatedraler, kirken,  men 

kultur i mellem mennesker, kultur i byen, 

rummet, i klubben, verden, i bussen

• Betyder der at det lokale fællesskab, kultur og 

kirke forsvinder  ?



LOKAL som mega - trend

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort 

behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 

kommune.

• Kultur, kirke  og  fritidsområdet  som oplysning, læring, 

oplevelse med til at styrke din stolthed over dit sted og 

give dig identitet og livsglæde. 

• Den aktive og relevante Folkeoplysning i  10érne !!

• Vigtigheden af det uformelle møde i butikken, i kirken, 

på  gaden for mennesker 



Organisationsdeltagelse 

nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 

aldersgrupper – mindre fokus  på de overordnede 

samfundsudfordringer 

 Mere fokus på egne og de nære fællesskabers 

behov og ønsker 

 Vi vil selv bestemme hus, bolig, organisation og 

den kirke, vi foretrækker mv.! 

 Fællesskab med andre med samme interesser og 

gøre en forskel for andre, samfundet og i verden 



De unge og fremtiden  
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Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle

tilgang. 

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, 

• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !  

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.snapchat.com/


Kirken og ”de frie unge”  

 Spontanitet – noget man spontant kan deltage i

 Projekter – hvor de selv deltager eller bliver 

underholdt – gerne egen signatur

 Den åbne kirke  i stedet for den faste 

institutionelle ramme

 Åben sjælesorg/samtale tilbud –måske fysisk 

bestemte tidspunkter og digital fælles projekt 

for provstiet døgnet rundt 

 Mange unge både studerende/ andre tumler 

med livet og fremtiden !



Familier 

 Arrangementer som passer til familielivet 

 Salmesangen, spagettigudstjeneste 

 Foredrag om samliv, børn mv. med 

børneparkering

 Aktiviteter sammen med børnene – tegne, male, 

og alt som sognemedhjælpere gør med mini-

konfirmander og konfirmander

 Sjælesorg/samtaler – fordybelse – hjælp –

 Mange ved ikke og er bange for at henvende sig 



Fælles for alle 20 til 39 

årige 

 Musik - Festivaler -Mad - Bøger i kirken –

rummet eller som deltagere i byrummet 

 Væk fra institutionelle – mere spontanitet, 

tilgængelighed

 Alt sammen noget, som rører ved os sanseligt 

 Mennesket lever ikke af brød alene – men det 

sociale fælleskabet og kultur og tro/religion

 Samarbejde med alle de andre tilbud indenfor 

kulturområdet – usynlighed – den store 

konkurrence på kultur og fritidsarenaen 



Aarhusianere og 

Vigtigheden af nærheden 

til byens faciliteter

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Nærhed til arbejde

Nærhed til familie

 Cafeer og restauranter

 Natteliv, barer, gå i byen

Indkøbsmuligheder

 Sport-fitness

Kultur – bio, teater, bib, museum

Offentlig transport

Stisystemer og cykelstier

Børneinstitutioner / skoler

Park/grønne områder i byen/legepladser

Natur, skov og strand

Fælleshus – værksted, fest, samvær

Fællesskab med naboer og i nærmiljøet

Vicevært /varmemester – (skovle sne, klippe hæk …

Andel vigtigt Andel meget vigtige



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

• Gode kultur og fritidstilbud  kan fremme unges 

oplevelse og tilhørsforhold i byen og byrummet

• Det kan især børnefamiliernes lyst til at bosætte og 

blive sig i  et område

• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted, 

hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og 

fritidstilbud.

• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl 

Ove Knausgaard i Min Kamp 1- 6.
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