
Fællesskabsstafetten

Hvad er en Fællesskabsstafet?
● En stafet med en fysisk depeche, som går fra hånd til hånd, og som bæres rundt 

mellem forskellige fællesskaber i dit område, fx spejdere, skoleklasse, børnehave, 
plejecenter, fodboldhold eller et cykelfællesskab. Deltagerne kan tage depechen med
på en gå-tur, cykel-tur, sejltur, med i en fodboldkamp mv. Kun fantasien sætter 
grænser.  

● Undervejs i Fællesskabsstafetten kan depechen gøre holdt (stafet-stop) forskellige 
steder i længere tid. Det kan være ved et fællesskabende arrangement som 
fællesspisning, åbent hus, yoga i det fri, bål-hygge el. lign.

● Dit lokalområde modtager depechen fra ét lokalområde, og når depechen har været I
dit lokalområde, gives den videre til et nyt lokalområde. 

Hvorfor en Fællesskabsstafet?
● For at styrke fællesskabet og sammenholdet i lokalområderne.

Hvem kan deltage?
● Alle lokalområder i Silkeborg Kommune.

Hvad giver Fællesskabsstafetten mulighed for?
● At styrke fællesskabet og sammenholdet i jeres lokalområde
● At profilere det I er stolte af I jeres område
● At invitere nye medlemmer ind i eksisterende fællesskaber
● Fejring af frivilligheden
● At skabe møder på tværs af fællesskaber og bringe både frivillige foreninger, 

kommunale institutioner og andre organisationer sammen i ét fællesskab
● Medieomtale 
● Muligvis et mindre beløb til aktiviteter, PR, forplejning, anerkendelse af 

tovholdere/frivillige, hvis vi får midler fra de fonde, Frivilligcentret har søgt, eller får 
sponsoreret gaver/forplejning el. lign. 

Hvad kræver det at deltage?
● At en eller flere personer (tovholdere) fra dit lokalområde vil påtage sig ansvaret for 

at depechen modtages fra ét lokalområde og bliver fragtet videre til et nyt 
lokalområde. Tovholderen(e) kan fx være en ildsjæl, en skoleklasse, et lokalråd el. 
lign.

● At tovholderen(e) tager kontakt til forskellige lokale fællesskaber og hører, om de vil 
være med til stafetten.

● At tovholderen(e) vil koordinere stafettens afholdelse i jeres område. Omfanget er 
helt op til jer. Måske det blot er en lille gruppe cyklister, som fragter depechen 
gennem jeres lokalområde og giver den videre til et andet lokalområde. Måske 
mange fællesskaber i jeres lokalområde har lyst til at deltage, og måske arrangerer I 
stafet-stop undervejs med fællesskabende aktiviteter. 



Hvornår?
● Stafetten slutter Frivillig Fredag d. 30. september. Hvornår stafetten starter afhænger

af, hvor mange lokalområder der deltager.

Deadline:
● 1. juni: Foreløbig tilkendegivelse af om dit lokalområde ønsker at være en del af 

stafetten.
● 25. juni: Endelig tilmelding til stafetten.

Facebook-gruppe:
● Tilmeld dig Facebookgruppen: Fællesskabsstafetten 2022 og få inspiration, sparring 

og seneste nyt om Fællesskabsstafetten 2022. Inviter også gerne andre relevante 
samarbejdspartnere ind i gruppen.

Kontakt:
● Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig:

Anne Line Vestergaard
Foreningskonsulent og projektmedarbejder
Frivilligcenter Silkeborg
Tlf. 40 24 13 09
Mail. alv.frivilligcentersilkeborg@gmail.com


