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HANDLEKRAFT I HVERDAGEN



Borgerlyst er et hverdagslaboratorium. Vi udvikler nye formater, 
der gør det nemmere, sjovere og mere spontant at bruge sin handlekraft i 
hverdagen. Det handler om alt det, borgerne selv kan gøre lige her og nu 
— lige dér, hvor man er. Vi arbejder helt uafhængigt af politiske partier 
og organisationer. 

Formålet er helt grundlæggende at bringe samfundsudviklingen meget 
tættere på borgernes egen virkelighed. Så man ikke længere tænker ”no-
gen burde gøre noget”, men i stedet tænker ”Hvordan kan jeg selv være 
med til at gøre noget ved det.”

Fem forudsætninger for mere handlekraft i hverdagen:

Bedre samtaler
Lad os snakke sammen om det, der virkelig ligger os på sinde. Vi spiller 
alle en vigtig rolle i samfundets udvikling - men vi taler for lidt om det.

Mere sammenskud
Lad os lære af hinanden og pulje vores kompetencer, så vi kan hjælpe 
hinanden med at forbedre samfundet omkring os.

Flere perspektiver
Lad os udvikle medier, hvor der er plads til nuancer, borgerlyst og opti-
misme. Og hvor folkets stemmer fylder meget mere i debatten. 

Nyttige forbindelser
Lad os bryde kassetænkningen og i stedet fokusere på, hvordan hjerner, 
puljer, brancher, sektorer og kan krydsbefrugte hinanden. 

Fleksible hverdage 
Lad os udvikle arbejdspladser, boligformer, pasningsordninger og for-
brugsfællesskaber, der giver plads til mere overskud i hverdagen.

HVERDAGSLABORATORIET



DE FØRSTE EKSPERIMENTERDE FØRSTE EKSPERIMENTER

Mediernes dækning af det politiske stof han-
dler alt for sjældent om, hvilket samfund, vi 
gerne vil skabe. Derfor udskrev vi også valg, 
da Lars Løkke udskrev valg i 2011. Med et 
dagligt sms-spørgsmål inspirerede vi vælgerne 
til at snakke om vores dagligdagshandlinger, 
der tilsammen påvirker samfundet lige så 
meget som hvem der har regeringsmagten. 

Find de 20 tankevækkere på folketsvalg.dk

Gode samtaler med fremmede er forudsæt-
ningen for samfundssindet og forståelse for, 
hvorfor andre tænker, handler og ønsker som 
de gør. Derfor har vi udviklet samtalesalon-
erne, der gør det nemt og sjovt at møde frem-
mede og snakke med dem om alt det, der lig-
ger os på sinde. 

Tjek salonkalenderen på samtalesaloner.dk

Fællesskaber og sammenskud, gør det nem-
mere at føre sine gode ideer ud i livet. Når 
man puljer tiden, energien og kompetencerne 
bliver det meget mere overskueligt at komme 
i gang. Derfor har vi skabt et inspirationskata-
log over gode modeller for nye fællesskaber og 
et forum, hvor man nemt kan finde hinanden. 

Vær med på sammenskud.dk



Denne samtalemenu har til formål at inspirere og stimulere en 
god samtale om sammenskud. Sammensæt selv jeres samtale 

ud fra de spørgsmål, der fænger jer. God fornøjelse. 

Tag gerne menuen med dig og snak videre om sammenskud.

Hvornår har du været del af et godt fagligt sammenskud?
— Hvorfor fungerede det godt?

Hvilke strukturer fungerede godt? 
   — Hvorfor?
   — Blev der plads til spontanitet?

Hvad skal der til for, at du kan være spontan?

Hvordan finder du af, hvad du vil bidrage med? 
Kan man give for meget? Eller for lidt?

Hvor meget gør du for andres skyld?
— og hvor meget gør du for din egen skyld?

❧


