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Tidsånden,  danskere
og lille land – hvad  nu?

• U-turn efter dansen om den gyldne friværdi 
• (2003 -2007/8), hvor grådighed, praleri og vise sine 

mange materielle goder var en folkesport.
• Helt YT i dag, i stedet er fornuft, retfærdig forbrug, • Helt YT i dag, i stedet er fornuft, retfærdig forbrug, 

velgørenhed , SUNDHED, fællesskab og forening er IN.
Vores reaktion siden krisen er;  
• Mere tid derhjemme med familie, venner og nærmiljøet.
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater, 

uddannelse og  idræt, spejder og andet.



Vækstmotorer i udvikling 
af gode steder at bo og 

leve!

• Fælles kultur, identitet, foreninger 
og historie i lokalsamfundet eller bydelen.

• Familier og børn og deres tilstedeværelse
• God basal infrastruktur mht. transport, service 

på børne, ældre og sundhed.
• Job og fritids- og idrætsmuligheder

Kilde: Joel Kotkin, studier i USA og Canada



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen !
• Kultur og fritidstilbud kan fremme/hæmme især 

børnefamiliernes lyst til at bosætte sig i kommunen.
• Det gode hverdagsbørneliv – er boligen, infrastrukturen 

i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for i form af skole, og attraktive fritids og kulturtilbud for 
børn og voksne. (Foreninger)

• Mange seniorer ønsker kun at flytte/bosætte sig en sted, 
hvor de har adgang til de sædvanlige kultur og 
fritidstilbud.

• Mange unge – kultur og fritidstilbud –sjovt sted at bo
• Hverdagen er råstoffet for borgerne, og økonomisk 

vækst i kommunen også i 2020



Det moderne globale og digitale samfund og 
verden i 2030.  
•If it´s aint digital, it does not exist i 2020 alle 
borgere under 40 år.
•Alle under 50 år er digitale indfødte d.v.s. den 
første vej ind i verden er digital og 
verdensorienteret.
Digitale informationer om kultur, fritid, •Digitale informationer om kultur, fritid, 

foreninger, tilbud, rundvisning og læring i 
mange kulturmiljøer.
•Kultur, foreninger og interesse fællesskaber 
skabes digitalt mellem mennesker på tværs af 
grænser med ud fra fælles interesser. 
Worldwide.



Globalisering og 
urbanisering

• Mange nomader arbejdsmæssigt og geografisk
• Enormt stort behov for ”belonging” til et 

bestemt lokalområde enten bolig eller feriehus
• Stolthed over områdets tilbud i form af • Stolthed over områdets tilbud i form af 

landskab, virksomheder, foreninger og tilbud, 
særlige produkter er stærkere end nogensinde!

• Det moderne menneske har mere end tidligere 
behov for at have  rødder i et lokalområde og 
landsby/og eller forening.



Sundhedsbølgen 

• Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 
• Privat –kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed
• Arbejdspladsen – en del af frynsen, men også • Arbejdspladsen – en del af frynsen, men også 

fokus på medarbejdernes trivsel 
• Sundhedsapostle og flere på vej ……
• Kommercialisering og institutionalisering
• Kommunale og foreningstilbud skal sørge for at 

gøre sig gældende på sundhedsarenaen.



Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021

Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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Livets nye faser
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De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

forbrug
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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 -



Tendenser om tid
og tidspres

• Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn 
- og husarbejde ( SFI: Jens Bonke 2001)

• Vi arbejder og transporterer os mere og mere
• Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, 

lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spiselave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise
• Lidt mere tid på sport og motion.
• Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave 

ingenting
•• Vores arbejdsliv og fritidsliv er fyldt med aktiviteterVores arbejdsliv og fritidsliv er fyldt med aktiviteter
•• Alle aldersgrupper også børn og unge føler, at de har et Alle aldersgrupper også børn og unge føler, at de har et 

presset livsstil med mange aktiviteter.presset livsstil med mange aktiviteter.
• Vi mangler fritid og i særligt grad Fri TidFri Tid



Konkurrence, tid og 
opmærksomhed

• 100.000 frivillige organisationer, halvdelen 
etableret efter 1975, hver fjerde siden 1990

• 57 % indenfor Kultur og fritid
• 12 % professions, fagforeninger, • 12 % professions, fagforeninger, 

brancheforeninger
• 11 % de idebaserede foreninger – politik, 

religion, miljø, humanitært ( KLF)
• 11 % bolig og lokalsamfund
• 9 % social og sygdomsbekæmpelse
• (SFI-2006)



Foreninger og tilbud

• Børnene og seniorsegmentet de klassiske faste 
tilbud, tid og ugedage

• De unge kan lide at dyrke kultur og idrætstilbud 
på forskellige tidspunkter a la arbejde, det på forskellige tidspunkter a la arbejde, det 
værste er industrisarbejdstider.

• De arbejdsramte - det fleksible fritid og 
idrætstilbud, som kan passe ind i et arbejdsliv, 
som ændrer sig  hen over året.  

• When it fits in this minute, time, day, week and 
month..



Hvorfor frivilligt arbejde !

• Man ved, at man gør en forskel for andre hvad 
enten det er værestedet, idrætsforeningen eller 
spejderarbejdet.

• Man ved, at man yder en hjælp eller tjeneste til • Man ved, at man yder en hjælp eller tjeneste til 
andre, som de ikke ville have fået !

• Den enkelte frivillige oplever en umiddelbar 
gevinst / pay-back  ved arbejdet  -gladere 
brugere, børn og andre.

• Livsglæde og lykke – de nære relationer, som 
tæller!



Lederens betydning

• Ofte afgørende for foreningens vækst og 
overlevelse

• Rekruttering af andre og et godt lederteam• Rekruttering af andre og et godt lederteam
• Nyorganisering og måske flere slå sig sammen 

om de administrative opgaver
• Driften, organisationen og strategien for 

fremtiden 



Den nye by, dens 
funktioner og arbejdets 

placering
• Den modernistiske opdeling i funktioner 
• er ikke længere nødvendig 
• Der sker en foldning af en række forskellige 

funktioner:funktioner:
– Arbejds-, fritids- og livsfunktioner folder sig i en 

blanding på arealerne i den moderne by
– Krydsfelter, hvor de forskellige funktioner mødes – og 

mentale krydsfelter i den moderne byboers tanker
– Arbejde, familieliv, fritid, bevægelse smelter sammen

• Google-plex California som idé



Foreninger fremover
Indsatsområder 

• Udgangspunktet i lokalområdets beboere og 
behov ( alder, livsfase, køn, sociale) udvikle 
mange forskellige tilbud.

• Sørge for mangfoldighed,  fleksibilitet og høj • Sørge for mangfoldighed,  fleksibilitet og høj 
tilgængelighed især for foreningen indenfor 
mindreårige børn/ før teenagefasen.

• Udvikle tilbud sammen med andre kommune, 
skolen, dagsinstitutionen, de private lodsejere

• Arbejd for at integrere tilbud med nærområdets 
natur og kulturpotentiale.



Fremtidens idrætslandby
(community)

• Byens og lokalområdets mødested, Hallen og 
forsamlingshuset i et 

• Hvor alle aldersgrupper kan dyrke idræt og 
motion dagen (både organiserede og motion dagen (både organiserede og 
individuelle).

• Butik med udstyr til forskellige typer af idræt
• Mulighed for sund og god mad til den travle 

idrætsforeningens medlemmer
• Idrætshoppingcenteret – åbent døgnet rundt 

med zoner (comfort, bold, action)



Metamorfosens By

• Haller, forsamlingshuse, foreninger forsvinder, 
fordi mennesker har valgt dem fra.

• Sats på nye fusionssteder sammen med andre 
og nye foreninger, som løfter hele byen og og nye foreninger, som løfter hele byen og 
lokalområdet.

• Foreninger skal være på forhjul fremfor på 
baghjul.

• Det kan ske i en by, bydele, og landdistrikter, og 
foreninger spiller en vigtigt rolle i udviklingen.

• Digital NOW –or INVISIBLE in 2020
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