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Baggrund og metode

Kort undersøgelse af Gislingelaugets samarbejde i lokalområdet gennemført ved
interviewsamtaler med aktive centrale personer der repræsenterer en vigtig aktør.
Personerne er valgt efter anbefalinger fra lauget og samtidig udfra ønske om at
nogenlunde alle sektorer, dvs foreninger, erhvervsliv, institutioner og øvrige
kulturelle grupper er med. Resultatet kan dermed ikke ses som klart repræsentativt
for Gislinge lokalområde. Det er et bidrag til en fortsat debat.
Undersøgelsens centrale spørgsmål er hvordan andre aktive i Gislinge lokalområde
oplever laugets arbejde og den relation gruppen har med lauget. Der er ikke
udarbejdet en fokuseret ramme for undersøgelsen men lauget har ønsket at få både
det gode og det dårlige at vide om måden det fungerer på. Det betyder at samtalerne
har været åbne omkring alle aspekter af laugets virke og emnerne varierer fra
varetagelse af interesser til administration af økonomien.
Under samtalerne er personerne også blevet spurgt om deres ideer til tiltag i Gislinge
og visioner for lokalområdet. Dette tjener til at få forskellige bud på
udviklingsprojekter på bordet set udfra eksempelvis skole, fodboldklubben, kirken og
de andres perspektiv. Dette er igen ikke repræsentativt, og det er derfor vigtigt
fortsat at spørge rundt i kredsen af borgere uanset stilling og deltagelse hvad deres
oplevelse og ønsker er for Gislinge.

Rapporten indholde et kort sammenskriv af de udsagn og kommentarer personer er
kommet med. Den afsluttes med en opsamling og forslag til anvendelse af resultatet.
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Forslag
Samtalerne har først og fremmest haft til hensigt at få forslag og ideer på bordet om
aktiviteter og muligheder for styrkelse af det lokale arbejde i Gislinge. Disse er listet
her:
Komme til at kende hinanden. Det vil være rigtig godt hvis vi kunne lære hinanden at
kende. Vi ved ikke hvem hinanden er. Der må arrangeres noget hvor vi mødes alle
foreninger og de aktive i idrætten.
Man kunne snakke mere sammen. Det mangler her. Det ville være fedt med fælles
arrangementer.
Skole vil gerne samarbejde med frivillige ældre oa. Vi kunne godt tænke os, at der
blev lavet noget for eleverne sammen med boldklubben og andre idrætsgrene i
skoletiden. Vi vil gerne lave undervisning sammen med frivillige.
Ældre i samarbejde med skolen. Skolen vil gerne samarbejde med grupper og
foreninger i skoletiden. Fx kontakt til ældresagen – gamle kommer og fortæller
historier om deres liv, eller spiller skak, spiller spil ea. Bmed skakspil kan børn komme
ned i gear. Det samme med en fortælling fra en der kender Gislinge fra gl dage – fx
fast hver tirsdag kl.10-11 el andet. Skak er godt som træning i konsekvensvurderinger
og børn lærer meget af det.
SFO vil samarbejde med ældre. Man kunne også sammen med SFO køre kagebagning
sammen med ældre. Er der ældre i byen som vil være med? Spørgsmål om
godkendelser - altid sammen med pædagogo eller lærer.
Skolen vil også gerne samarbejde om foredrag om kultur, politik og tidens temaer og
andet. Det kan sagtens være grundlag for at invitere til debat. Skolen lægger gerne
lokaler til.
Hus til de unge hvor de kan komme og hygge sig. Forældredrevet hvor 40 forældre
melder sig, så tager man en vagt om måneden.
Ide til at få flere frivillige. Boldklubben har en frivillig koordinator som
repræsenterer klassen og årgangen når der fx er arrangementer. Glimrende ide.
Ønsker om at være flere frivillige.
Ide til rekruttering af frivillige hvor DGI faktisk er gode hjælpere. Vi kunne få anden
hjælp hvor kurser eller debat kunne udvikle os sammen med klubberne.

Boldklub ønsker der kommer kunststofbane til fodbold. Men det er godt nok hvis
Svinninge får en.
Kirken ønsker datoer for events kan koordineres bedre. Der er en gang imellem
sammenfald mellem gode begivenheder, hvor det kunne være undgået hvis vi alle
havde en synlig kalender eller var med i koordinering.
Styrk ungdomslivet og aktiviteter for unge. De kommende år bliver der flere unge
som er i byen efter skole. Klub tidligere i kælderen på skole, men kan den bruges igen
eller skal der findes et andet sted nu.
Bedre ungdomsmiljø: Vi kunne have ungdomsklub to dage om ugen og dække vagter
ind med frivillige forældre. Kan alle forældre til unge stille med en dag om måneden,
så er der mange kræfter. Det kan bruges til at drive et ungdomshus, som danne
ramme og kan rumme andre aktiviteter også.
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De unge er et stort projekt som ville gavne at komme i gang med.
Brug ideerne fra andre steder i kommunen. Om unge og aktiviteter kan Kundby
inspirere en del. De har et godt netværk af frivillige. Se hvad de gør og brug ideerne.
Velkomstarbejde når borgere flytter til. Byd dem velkommen og sørg for de hurtigt
får nogen de kender. God ide at gøre det aktivt med kontakt til folk.
Hjemmeside. Brug for overblik i hjemmeside hvor alle foreninger og grupper findes
på lister med små korte beskrivelser. Den skal være nem og hurtig at tilgå.
Knabstrup.dk er god inspiration.

Vision for Gislinge
Enkelte forslag er gennemgående for enten flere personer, der har været med eller
er del i bredere emner som hele Gislingeområdet debatterer. Da disse er større, har
mere karakter af principper så betegnes de her som mulige visioner. Dette kræver
dog laugets tislutning og iværksættelse af kampagne:






At man indtænker bosætning løbende. Bosætning er i øjeblikket tema i
kommunplanlægningen. Dvs andre planer og tiltag udenfor den særlige
indsats arbejder på det. Lauget kan støtte det med mindre ideer og
aktiviteter. Der er gode forhold i Gislinge. Typiske kriterier for tilflyttere: tæt
på motorvej, tæt på dagligvareindkøb og tæt på skole/institutioner.
Kommunikation på god hjemmeside er en del af dette.
At ungeaktivitet og ungdomsmiljø bliver en del af dagsordenen løbende. Der
er brug for gode tilbud til dem og dette tema er noget som folk mærker
tættere på end bosætning.
At koordinering og formidling af information bliver fast tema i alle aktiviteter
og opgaveløsninger. Det er en god ide, der deles information på rigtig mange
måder som tilgodeser alle grupper. Ligeledes godt at der kan dannes dialog
med forskellige medier og aktiviteter – også møder.

Samarbejde
Gislinge har mange aktiviteter og der foregår samarbejde på kryds og tværs, som
fortjener anerkendelse og ros af alle. Som en siger så er historien rig på eksempler på
frivilligt arbejde, hvor folk gerne stiller op. Omkring samarbejde er der altså en del,
der ligger udenfor rapporten. Udsagnene her skal således forstås ind i en større
sammenhæng:
Boldklubben laver meget lidt samarbejde med skolen. Men det ville være så dejligt
at kunne det. Klubben vil også meget gerne samarbejde med alle.
Også at få flere kræfter hvis vi nu var en idrætsforening der gik sammen og
dannede parably.
Kirken vil gerne lave noget med alle, unge, ældre og familierne. Vi vil ikke ses på
som nogle hellige nogen som folk synes er farlige.
Skolen og SFO siger, ”vi vil meget gerne samarbejde. Vi har bare brug for at se
hinanden til møder og lære hinanden at kende”.
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Godt eksempel på samarbejde er kirkens nyhedsbrev deles ud med hjælp fra

fodboldklubbens børn. Det giver lidt hjælp til børnene, som får lidt for at uddele
nyhedsbrevet.

Samlet set ønsker alle jeg har talt med et udvidet samarbejde. Det er en mulighed at
Gislingelauget dette op som et tema, og diskuterer hvordan dette kan realiseres.

Om Gislingelauget Lokalforum
En række udsagn handler om forskellige forslag til laugets arbejde. Noget har med
principper for fordeling som Gislinges aktive kunne tænke over alle, og andet handler
om laugets arbejde alene:
Nye folk er lidt svære et få med i frivilligt arbejde. Man gør det, fordi nogen siger der
mangler nogle. Nye kan spørges og en del vil sige ja.
Husk at tænke alle med: Der var fest i skolen efter beslutningen om at få
overbygningen tilbage var taget. Alle børn fik is. Derefter var der fest i
fodboldklubben – men skolen var ikke inviteret - hvorfor??!!
Indtægt pr arrangement er måske en ting at tale om. Hvad kan den enkelte aktør
tjene, og er der er meget arbejde. Skal pengene fordeles? Husk at have noget for alle.
Juletræstændingen er for alle og alt er gratis. Ingen grund til ballade.
Lokalforum leverer for lidt information om hvad de er og gør. Der har ligesom
manglet en demokratisk proces. Det virker som om ”man bare kommer og siger man
gerne vil være med”.
Lokalforum kunne hjælpe til mere samarbejde. Lidt mere koordination er ønsket.
Man siger ligesom, ”men I kan jo bare se hvad vi har planlagt”.
Der mangler åbenhed. Det er svært at deltage i et møde hvor man kommer og
spørger til mulighed for økonomisk støtte og så afvises meget konstant.
Godt arbejde af Gislingelauget. De gør det godt. Der bliver lavet en masse. Lauget har
rigeligt at gøre.
Der er behov for fornyelse i Gislingelauget. Det er der hos alle.

I udsagnene om laugets arbejde kommer der både ros og ris frem. Det er meningen
at kommentarerne her opfattes konstruktive i arbejdet fremad banen. Processen har
taget det afsæt at lauget havde den indstilling at alle skulle sige åbent, hvad de
mente og at lauget vil arbejde med det i et konstruktivt forløb. Derfor er spørgsmålet
i høj grad hvordan tilbagemeldingen kan tages til efterretning og hvordan lauget kan
arbejde med løsninger og nye tilgange til nogle af opgaverne.
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Værdier
I det samlede materiale er der både forslag til og evalueringer af laugets virke, og der
er mere tematiske ideer som rækker udover, hvad lauget skal. I det centrale stof har
jeg gennemgået kommentarerne og udsagnene for de dybereliggende lag i
synspunkterne. Dette handler om værdier.
Da nogle udsagn peger på muligheder for forbedringer i relationerne og samarbejdet
foreslår jeg lauget tager udgangspunkt i de værdier arbejdet bygger på. Det er en
fordel i at tænke grundlæggende om hvordan laugets funktion skal styrkes. En række
værdier eller udsagn om grundlæggende syn på arbejdet, der kan tages afsæt i er
opstillet herunder:









Åbenhed – at arbejde med at åbne for alle og ikke lukke sig om sig selv
Fordeling med ligeværd – søge at prioritere med bredest mulig opbakning
Demokrati – organisere processer så alle høres og vigtige beslutninger bygger
på aftalte processer i alle sager
God kommunikation – formidle på bedst mulig måde til alle målgrupper i
hele Gislingeområdet.
Fællesskab - samle alle i hele Gislinge lokalområde, favne alle, opfordre til
fællesskab
Anerkendelse – huske på at anerkende ethvert spørgsmål og svare med
afsæt i de øvrige aftalte værdier
Undgå splid og sørge for at der ikke bliver ballade over økonomi
Søge samarbejdet – i alle tilfælde gå efter at samarbejdet bliver godt

Opsamling
På baggrund af samtalerne er der kommet en række forslag ind som lauget kan både
direkte eller lade indgå i prioriteringer af opgaven fremover. Forslagene handler
generelt om:





mere samarbejde mellem både laug og foreninger og mellem alle øvrige
parter
formidling og koordinering af aktiviteter i kalender og god kommunikation på
hjemmeside
events eller møder så folk fra foreninger mødes mere
organisering af eller synlighed omkring processer i laugets arbejde

Derudover er en række direkte forslag kommet frem, som lauget kan tage på. Se
listen på side
Jeg foreslår dertil at lauget starter et mindre værdiarbejde, som vi allerede har berørt
lidt i den løsere snak om kampagne om åbenhed for ideer og visioner for Gislinge.
Det vil for mig at se være rigtig givende at tale om værdierne og evt udforme et lille
”dogme-dokument” som lauget kan have i skuffen, men bruge aktivt i opgaverne.
Dette kan sættes ind i en mindre proces som kører internt i lauget og som resulterer i
formidling tager afsæt i dette dogme eller princip-grundlag.
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Mulighederne er der, og jeg står til rådighed i arbejdet frem til 1.1.2020. Rapport
udarbejdet af Christian Kobbernagel, 21. november 2019
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