
Vi er nu på vej mod den 3. blomst! 

Årre Borgerforening og Årre Boldklub havde på initiativ fra arbejdsgruppen bag udviklingsprogrammet 

omkring de "De Blomstrende Landsbyer" inviteret til et fællesmøde for de lokale foreninger samt 

institutioner og råd. 

Mødet fandt sted på Årre Kro d. 4. februar 2016, hvor der var mødt ca. 40 personer op for at tage del i 

aftenens program, hvor overskriften var "Ledelse og motivation". 

Tina Søndergaard fra arbejdsgruppen bød velkommen til deltagerne, samt til aftenens ordstyrer Hanne 

Jespersen,  Lokalsamfundskonsulent ved Varde Kommune og til Chefkonsulent Carsten Blomberg for DGI 

faciliteter og Lokaludvikling. 

Formålet var at få skabt et endnu tættere og stærkere samarbejde mellem alle de lokale foreninger, skolen, 

menighedsrådet, udviklingsrådet, Ældrecentret, Spejderne, forskellige lokale udvalg og mange, mange flere 

lokale samarbejdspartnere. Mulighederne er mange når man løfter opgaverne i et tæt fællesskab. 

Så derfor var det naturligt at Carsten Blomberg tog udgangspunkt i emnet "Frivillighed og Rekruttering" og 

hans indlæg gjorde indtryk på deltagerne, og gav stof til eftertanke. 

Efterfølgende lagde Hanne Jespersen op til gruppearbejde, her havde arbejdsgruppen udarbejdet 10 idéer 

til drøftelse i grupperne, og det medførte en livlig og positiv dialog ved bordene som efterfølgende 

bekræftede at man skulle tænke alternativt for at inspirere nye og flere frivillige i alle aldre, især for at få 

flere til at indgå i bestyrelsesarbejdet eller i nedsatte ad - hoc udvalg. 

Som udgangspunkt blev der lagt vægt på at man skulle gøre sit hjemmearbejde inden man kontaktede nye 

frivillige, og her stille spørgsmål til hvad vedkommende  have lyst til at arbejde med, samt at få afdækket 

hvilke kompetencer vedkommende er i besiddelse af, for at udnytte disse til glæde for alle parter. 

Samtidigt blev det fremhævet at man kunne og skulle indgå i et tættere samarbejde hvis der skulle 

gennemføres lokale kurser eller arrangementer for de frivillige i lokalområdet. Ligeledes skulle man vægte 

at påskønne de frivillige som lægger mange timer i arbejdet året igennem. 

Så indtrykket var at deltagerne fik ny inspiration med sig hjem, og arbejdsgruppen fik nye input til det 

videre arbejde for at opnå blomst nr. 3 i rækken af 5 blomster. 

Med venlig hilsen 

Årre Borgerforening og Årre Boldklub. 

 

  


