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De godt tyve portrætter udgør 
blot én promille af alle dem, 
der yder aktivt medborger- 
skab i Stavtrup. Herudover  
har vi bidrag fra borgmesteren 
i Aarhus Jacob Bundsgaard om 
værdien af medborgerskab i 
en kommune samt to bidrag 
fra professor Bjarne Ibsen og 
fra professor Thomas P. Boje, 
der begge skriver om frivilligt 
arbejde.

Folderen kan også fungere 
som en invitation til nye 
tilflyttere. Og til beboere – 
unge som ældre – der gerne 
vil være med i en af de frivil-
lige aktiviteter.  Den seneste 
frivilligrapport viser, at alders-
gruppen over 70 år er de mest 
aktive medborgere med 43 %, 
hvad der i den grad er med 
til at tegne et nyt billede af 
seniorer og ældre, som nogle 
der fortsat ’bidrager og giver 
tilbage’ ikke kun som myten 
siger det ’bare nyder og får’.

I Stavtrup starter man dog 
også tidligt – og i den helt 
anden ende af alders-spektret 
med at give sit frivillige bidrag 
til fællesskabet. Børnene på 
billedet samler affald (som 
andre har smidt!).  
“Det gør vi hver mandag”, siger 
Eva Thorsen, pædagog i den 
integrerede institution Klok-
keskovvej. “Og vi synes egentlig 
alle, at det både er sjovt og godt”.
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De godt tyve portrætter udgør blot én promille af alle dem, der yder aktivt 
medborgerskab i Stavtrup. Herudover har vi bidrag fra borgmesteren i Aarhus 
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skriver om Frivilligt arbejde 
 
Pjecen kan også fungere som en invitation til nye tilflyttere. Og til beboere – 
unge som ældre – der gerne vil være med i en af de frivillige aktiviteter.  
Den seneste frivilligrapport viser, at aldersgruppen over 70 år er de mest 
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billede af seniorer og ældre, som nogle der fortsat ’bidrager og giver tilbage’ 
ikke kun som myten siger det ’bare nyder og får’. 
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også tidligt – og i den helt 
anden ende af alders-
spektret med at give sit 
frivillige bidrag til 
fællesskabet. Børnene på 
billedet samler affald (som 
andre har smidt!). "Det gør 
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Thorsen, pædagog i den 
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Vi hylder de frivillige 

Med denne folder ’Stavtrup medborgerskab’ vil vi synliggøre og 
anerkende det store frivillige engagement, der udfolder sig i 
Stavtrup til gavn for alle beboere i vores lokalområde. Til daglig 
er det næppe noget, vi lægger særligt mærke til. 

At når vi får en lækker stegt rødspætte med persillesovs og 
kartofler langet over disken i Årstidens Spisehus, at det så er en 
frivillig senior, der serverer og endda vasker op efter os bagefter. 
Eller når vi sender purken afsted til håndbold, at det så er en 
frivillig, der drager omsorg for ens afkom og som står for træ-
ningen og helt naturligt også stiller op på sidelinjen til kampen 
i hallen om søndagen. Eller at det er en elev i 7. klasse, der før 
skoledagen begynder, og morgentrafikken er allermest påtræn-
gende, i sin markant gule vest træder ud på kørebanen ved 
fodgængerovergangen for at hjælpe skolebørnene sikkert over 
vejen. Frivilligt uden at få anden løn for det – end anerkendelse 
og værdsættelse. Når vi husker det.

Vi hylder det frivillige arbejde med en folder, som vi har kaldt 
’Stavtrup medborgerskab’. På en måde udøver vi alle godt 5.000 
indbyggere i Stavtrup, det vi kalder ’ordinært medborgerskab’ (jfr. 
professor Thomas P. Bojes indlæg).  Hvor vi træder til med en 
hjælpende hånd, hvis en nabo beder os om det, eller bager en 
kage til næste træf i klasserådet på skolen. 

I denne folder afgrænser vi os til at vise en snes portrætter af 
lokale borgere, der yder ’aktivt medborgerskab’. Professor Bjarne 
Ibsen, der forsker i frivilligt arbejde og som også bidrager i fol-
dern, regner med, at der i Stavtrup er godt 2.000 borgere, der er 
aktive som frivillige i foreninger og organisationer. For virkelig 
at forstå hvad deres indsats betyder for børn og unges opvækst 
og for livskvaliteten i Stavtrup, skal man blot forestille sig vores 
lokalsamfund, hvor der ikke var nogen der frivilligt gjorde en 
indsats for vores børn og unges opvækst og for os alle sammen. 
Så tusind tak endnu en gang for indsatsen.

Initiativ- og redaktionsgruppen: Allan Mortensen, skoleonkel, 
Hold Byen Ren. Else Bay Mortensen, Formand for Motion og 
Bevægelse for Seniorer, Skoletante. Mathias Lægdsmand, 
Erhvervsnetværket. Poul-Erik Tindbæk, Lokalrådet og Skole-
onkel. Simon U. Hansen, Næstformand i Idrætsforeningen.

Udgivet af Stavtrup Lokalråd med tilskud fra Velux-Fonden.
Layout: Anette B. Arentsen Tryk: Tryk D / Lasse Mortensen
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Redaktionsgruppen knokler løs – helt frivilligt 

Vi hylder de frivillige 
 
Med denne pjece ’Medborgerskab i Stavtrup’ vil vi synliggøre og anerkende 
det store frivillige engagement, der udfolder sig i Stavtrup til gavn for alle 
beboere i vores lokalområde. Til daglig er det næppe noget, vi lægger særligt 
mærke til. At når vi får en lækker stegt rødspætte med persillesovs og kartofler 
langet over disken i Årstidens Spisehus, at det så er en frivillig senior, der 
serverer og endda vasker op efter os bagefter. Eller når vi sender purken 
afsted til håndbold, at det så er en frivillig, der drager omsorg for ens afkom og 
som står for træningen og helt naturligt også stiller op på sidelinjen til kampen 
i hallen om søndagen. Eller at det er en elev i 7. klasse, der før skoledagen 
begynder, og morgentrafikken er allermest påtrængende, i sin markant gule 
vest træder ud på kørebanen ved fodgængerovergangen for at hjælpe 
skolebørnene sikkert over vejen. Frivilligt uden at få anden løn for det – end 
anerkendelse og værdsættelse. Når vi husker det :) 

Vi hylder det frivillige arbejde med 
en pjece, som vi har kaldt 
’Medborgerskab i Stavtrup’. På en 
måde udøver vi alle godt 5.000 
indbyggere i Stavtrup, det vi 
kalder ’ordinært medborger-skab’ 
(jfr. professor Thomas P. Bojes 
indlæg).  Hvor vi træder til med en 
hjælpende hånd, hvis en nabo 
beder os om det, eller bager en 
kage til næste træf i klasserådet 
på skolen.  
I denne pjece afgrænser vi os til at 

vise en snes portrætter af lokale borgere, der yder ’aktivt medborgerskab’. 
Professor Bjarne Ibsen, der forsker i frivilligt arbejde og som også bidrager i 
pjecen, regner med, at der i Stavtrup er godt 2.000 borgere, der er aktive som 
frivillige i foreninger og organisationer. For virkelig at forstå hvad deres indsats 
betyder for børn og unges opvækst og for livskvaliteten i Stavtrup, skal man 
blot forestille sig vores lokalsamfund, hvor der ikke var nogen der frivilligt 
gjorde en indsats for vores børn og unges opvækst og for os alle sammen. Så 
tusind tak endnu en gang for indsatsen. 

Redaktionsgruppen knokler løs  

– helt frivilligt!
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Jacob Bundsgaard – borgmester i Aarhus 
 
Tak for indsatsen – det styrker fællesskabet i vores by 
  
Frivillighed og medborgerskab handler om at blive en del af og bidrage til et 
fællesskab. Om at være sammen om at gøre noget i den gode sags tjeneste. 
For sig selv og for andre. Her er Stavtrup et rigtig godt eksempel, for her trives 
fællesskabet på mange forskellige områder, som man kan læse i denne pjece. 
  
Men det er mere end det. 
For det handler også om, at 
de, der allerede er en del af 
et fællesskab, åbner og 
inviterer andre inden for til 
at tage del i fællesskabet. 
Sådan at det også gælder 
dem, der ikke nødvendigvis 
er de første til at banke på 
og melde sig som frivillige. 
Når over hver femte 
dansker er ensom, så må vi konstatere, at mange er udenfor fællesskaberne. 
Så vi skal gøre os umage og øve os i at invitere andre indenfor i fællesskabets 
varme og ud af ensomhed. 
  
Netop derfor er jeg særlig glad for denne pjece, for den sender et klart signal 
til alle i Stavtrup ”kom og vær med i vores fællesskab”. Det tror jeg, har rigtig 
stor værdi. Jeg tror også på, at når den slags fællesskaber opstår, udvides og 
samarbejder, så sker der noget helt særligt. I det møde skabes løsninger og 
velfærd på nye måder, som ellers ikke ville se dagens lys. Ikke mindst i et 
lokalsamfund som Stavtrup med ca. 5000 indbyggere, hvor nærhed og 
kendskab til hinanden er til stede. 
  
Det er vigtigt, at vi anerkender og hylder den frivillige indsats og det gode 
medborgerskab. Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer, der omtales i pjecen og 
som har gjort den mulig. Jeres indsats er med til at gøre Aarhus til en god by for alle. 
  

Frivillighed og medborgerskab 
handler om at blive en del af 
og bidrage til et fællesskab. 
Om at være sammen om at 
gøre noget i den gode sags 
tjeneste. For sig selv og for 
andre. Her er Stavtrup et rigtig 
godt eksempel, for her trives 
fællesskabet på mange for-
skellige områder, som man kan 
læse i denne pjece. 
  
Men det er mere end det. For 
det handler også om, at de, 
der allerede er en del af et 
fællesskab, åbner og inviterer 

andre inden for til at tage del 
i fællesskabet. Sådan at det 
også gælder dem, der ikke 
nødvendigvis er de første 
til at banke på og melde sig 
som frivillige. Når over hver 
femte dansker er ensom, så 
må vi konstatere, at mange er 
udenfor fællesskaberne. Så vi 
skal gøre os umage og øve os 
i at invitere andre indenfor i 
fællesskabets varme og ud af 
ensomhed. 
  
Netop derfor er jeg særlig 
glad for denne pjece, for den 

sender et klart signal til alle 
i Stavtrup ”kom og vær med i 
vores fællesskab”. Det tror jeg, 
har rigtig stor værdi. Jeg tror 
også på, at når den slags fæl-
lesskaber opstår, udvides og 
samarbejder, så sker der noget 
helt særligt. I det møde skabes 
løsninger og velfærd på nye 
måder, som ellers ikke ville 
se dagens lys. Ikke mindst i et 
lokalsamfund som Stavtrup 
med ca. 5000 indbyggere, 
hvor nærhed og kendskab til 
hinanden er til stede. 

Tak for indsatsen – det styrker 
fællesskabet i vores by

Jacob Bundsgaard
Borgmester i Aarhus 

Det er vigtigt, at vi anerkender og hylder den frivillige indsats og det gode medborgerskab. 

Derfor skal der lyde en stor tak til alle jer, der omtales i pjecen og som har gjort den mulig. 

Jeres indsats er med til at gøre Aarhus til en god by for alle.

Amanda Holm Hansen
Barnets ven Red Barnet Ungdom  
 
Hvem er jeg 
Jeg hedder Amanda og flyttede til Stavtrup, da jeg var 6 år  
gammel sammen med min familie. I dag er jeg 20 år gammel,  
og blev student fra Marselisborg gymnasium i sommeren 2019. 

Hvad laver jeg  
Jeg er frivillig i projektet ”Barnets ven” i Red Barnet Ungdom. Her 
er jeg blevet matchet med en pige på 8 år. Vi ses to gange om 
måneden, hvor vi laver det, vi har lyst til. Dette kan for eksempel 
være at tage ud og svømme en tur eller gå en tur i børne havnen. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Ved at være frivillig i Red Barnet Ungdom, kan jeg give et bidrag 
til, at andre børn får en lige så god opvækst som jeg selv fik. 
Samtidig kan jeg hjælpe med, at et udsat barn ikke bliver glemt, 
men bliver samlet op og får den hjælp og opmærksomhed, som 
er nødvendig for at udvikle sig. 
 
Red barnet Ungdom som organisation 
Red Barnet Ungdom blev dannet i 2003, med et ønske om at gøre 
verden mere børnevenlig. Vi er en ungdomsorganisation, der 
aktivt engagerer unge mennesker over hele landet til at deltage 
i arbejdet for udsatte børn. Vi er ca. 4000 medlemmer, hvor en 
tredjedel af os fungerer som frivillige i de mange forskellige 
projekter, som der findes i organisationen. 
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Hvem er jeg 
Jeg hedder Amanda og flyttede til Stavtrup, da jeg var 6 år gammel sammen 
med min familie. I dag er jeg 20 år gammel, og blev student fra Marselisborg 
gymnasium i sommeren 2019. 

Hvad laver jeg  
Jeg er frivillig i projektet ”Barnets 
ven” i Red Barnet Ungdom. Her er 
jeg blevet matchet med en pige på 
8 år. Vi ses to gange om måneden, 
hvor vi laver det, vi har lyst til. Dette 
kan for eksempel være at tage ud 
og svømme en tur eller gå en tur i 
børne havnen. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Ved at være frivillig i Red Barnet 
Ungdom, kan jeg give et bidrag til, 
at andre børn får en lige så god 
opvækst som jeg selv fik. Samtidig 
kan jeg hjælpe med, at et udsat 
barn ikke bliver glemt, men bliver 
samlet op og får den hjælp og 
opmærksomhed, som er nødvendig 
for at udvikle sig. 
 

Red barnet Ungdom som organisation 
Red Barnet Ungdom blev dannet i 2003, med et ønske om at gøre verden mere 
børnevenlig. Vi er en ungdomsorganisation, der aktivt engagerer unge menne-
sker over hele landet til at deltage i arbejdet for udsatte børn. Vi er ca. 4000 
medlemmer, hvor en tredjedel af os fungerer som frivillige i de mange forskel-
lige projekter, som der findes i organisationen. 
  

Samtidig kan jeg hjælpe med, at  
et udsat barn ikke bliver glemt, 
men bliver samlet op og får den 
hjælp og opmærksomhed, som er 
nødvendig for at udvikle sig”

“
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Anna Crawford Kromann
Forælder i skolebestyrelsen
 
Hvem er jeg 
Min mand og jeg og vores tre børn flyttede til Stavtrup i 2011. 
Jeg er 45 år, og har siden jeg blev psykolog for 17 år siden arbej-
det med skole- og dagtilbudsudvikling med henblik på at under-
støtte børn og unges læring og trivsel.  
 
Hvad laver jeg 
Jeg er forældrerepræsentant i Højvangskolens bestyrelse. Her 
samarbejder vi tæt med skolens ledelse og medarbejdere bl.a. 
om at udvikle og levendegøre skolens værdier, så de kan mærkes 
af forældre og børn. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg ser folkeskolen som en central institution i vores velfærds-
samfund. Jeg er optaget af, hvordan vi kan indrette vores sam-
fund - både det store og det nære - så flere børn får mulighed 
for fællesskab og et godt liv. Det er meget meningsfuldt for 
mig at være en, som skolen kan spille bold op ad i deres vigtige 
arbejde. Når jeg arbejder frivilligt på mine egne børns skole, er 
det fordi jeg håber at bidrage til at videreudvikle og styrke vores 
lokale fællesskaber.  
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Anna Crawford Kromann – forælder i skolebestyrelsen 
 
Hvem er jeg 
Min mand og jeg og vores tre børn flyttede til Stavtrup i 2011. Jeg er 45 år, og 
har siden jeg blev psykolog for 17 år siden arbejdet med skole- og dagtilbuds-
udvikling med henblik på at understøtte børn og unges læring og trivsel.  
 

Hvad laver jeg 
Jeg er forældrerepræsentant i 
Højvangskolens bestyrelse. 
Her samarbejder vi tæt med 
skolens ledelse og medarbej-
dere bl.a. om at udvikle og 
levendegøre skolens værdier, 
så de kan mærkes af forældre 
og børn. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg ser folkeskolen som en 
central institution i vores 
velfærdssamfund. Jeg er 
optaget af, hvordan vi kan 
indrette vores samfund - både 
det store og det nære - så 
flere børn får mulighed for 
fællesskab og et godt liv. Det 
er meget meningsfuldt for 
mig at være en, som skolen 
kan spille bold op ad i deres 
vigtige arbejde. Når jeg 
arbejder frivilligt på mine 
egne børns skole, er det fordi 
jeg håber at bidrage til at 
videreudvikle og styrke vores 
lokale fællesskaber.  

Hvem er jeg 
Jeg hedder Ane, er 41 år 
gammel og bor i Stavtrup 
med min mand og tre børn 
(12, 10 og 3 år). Til dagligt 
arbejder jeg som fysiotera-
peut på børneafdelingen på 
Aarhus Universitetshospital. 
Vi flyttede til Stavtrup for 
6 år siden, da vores ældste 
datter skulle starte i skole. 
Vi erfarede hurtigt, at hallen 
var et af byens samlings- 
punkter, og startede med at 
melde børnene til gymna- 
stik, fodbold og håndbold. 
 
Hvad laver jeg 
Sammen med tre andre 
forældre er jeg instruktør på 
det lokale familiefræs-hold, 
hvilket gør det smidigt i 
forhold til at kunne afløse 
hinanden, når weekenden 
også rummer fødselsdage, 
job med vagter og alminde-
lig familietravlhed.  
Jeg bliver desuden inspireret 
af de andre til aktiviteter og 
løber på den måde ikke træt 
i opgaven, men glæder mig 
til både at være sammen 
med de andre og min søn.  

 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg meldte mig som instruk-
tør i gymnastikforeningen, 
fordi jeg ønsker at bakke  
op om de lokale idræts- 
tilbud. På et tidspunkt var 
det svært at rekruttere 
instruktører, så jeg tænkte, 
at hvis ikke jeg meldte mig, 
så blev der nok ikke et hold. 
Heldigvis var der andre, der 
tænkte det samme, og i år 
kan gymnastikforeningen 
tilbyde 17 forskellige hold 
til børn og voksne i mange 
aldersgrupper. 
Sidenhen har jeg erfaret, 
at det ud over en personlig 
gevinst også giver glæde til 
en hel masse andre børn og 
voksne. Jeg har mødt rigtig 
mange forældre til børn 
på samme alder som mine 
egne, og jeg tror, at det i en 
by som vores er vigtig at 
være en del af dette fælles- 
skab. Det giver mig energi at 
kunne dele min glæde ved 
idrætten med andre. 
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Ane Dam Pedersen – instruktør på ’Familiefræs’ holdet 
 
Hvem er jeg 
Jeg hedder Ane, er 41 år gammel og bor i Stavtrup med min mand og tre børn 
(12, 10 og 3 år). Til dagligt arbejder jeg som fysioterapeut på børneafdelingen 

på Aarhus Universitetshospital. Vi flyttede 
til Stavtrup for 6 år siden, da vores ældste 
datter skulle starte i skole. Vi erfarede 
hurtigt, at hallen var et af byens samlings-
punkter, og startede med at melde børnene 
til gymnastik, fodbold og håndbold. 
 
Hvad laver jeg 
Sammen med tre andre forældre er jeg 
instruktør på det lokale familiefræs-hold, 
hvilket gør det smidigt i forhold til at kunne 
afløse hinanden, når weekenden også 
rummer fødselsdage, job med vagter og 
almindelig familietravlhed. Jeg bliver 
desuden inspireret af de andre til aktivi-

teter og løber på den måde ikke træt i opgaven, men glæder mig til både at 
være sammen med de andre og min søn.  
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg meldte mig som instruktør i gymnastikforeningen, fordi jeg ønsker at bakke 
op om de lokale idrætstilbud. På et tidspunkt var det svært at rekruttere 
instruktører, så jeg tænkte, at hvis ikke jeg meldte mig, så blev der nok ikke et 
hold. Heldigvis var der andre, der tænkte det samme, og i år kan gymnastik-
foreningen tilbyde 17 forskellige hold til børn og voksne i mange alders-
grupper. 
Sidenhen har jeg erfaret, at det ud over en personlig gevinst også giver glæde 
til en hel masse andre børn og voksne. Jeg har mødt rigtig mange forældre til 
børn på samme alder som mine egne, og jeg tror, at det i en by som vores er 
vigtig at være en del af dette fællesskab. Det giver mig energi at kunne dele 
min glæde ved idrætten med andre. 

Ane Dam Pedersen
Instruktør på ’Familiefræs’ holdet

...jeg håber at bidrage til 
at videreudvikle og styrke 
vores lokale fællesskaber ”

“
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Hvem er jeg 
Jeg har boet i Stavtrup siden 
december 2010 og er gift 
med Lars.  
Sammen har vi Sofie, 10 år 
og Marie, 8 år. Jeg er uddan-
net grafisk designer, men 
arbejder i dag som AD’er 
med foto, tekst, marketing, 
PR og sociale medier.   
 
Hvad laver jeg 
Jeg er holdleder for Stavtrup 
All Stars som er Stavtrups 
svar på et LykkeLiga hold, 
som er håndbold for børn 
med forskellige udviklings- 
handicaps.  
Min ældste datter Sofie er 
født med Downs syndrom 
så det lægger mig meget 
naturligt at være med til  
at skabe et positivt fælles- 
skab for hende og hendes 
holdkammerater igennem 
håndbold.  
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg ser det ikke som en 
opgave, men som et privi-

legium, at få lov til at være 
en del af dette Lykke-hold. 
Jeg er stolt af at kalde mig 
Lykkeleder og være med til 
at give børnene de sejre og 
succesoplevelser, som de 
måske ikke får alle steder, 
hvor de kommer.  
Det giver mig en stor glæde 
at se både børnene og deres 
familier være så taknemme-
lige over det, de ’får med’ fra 
Stavtrup Hallen.  
 
Frivillig i LykkeLiga  
Håndbolden og forenings- 
livet generelt i Danmark 
har en lang tradition for at 
skabe frivillige, der enten 
er forældretrænere, eller 
håndboldspillere, der træner 
yngre håndboldspillere. Hos 
Stavtrup All Stars er vi 6 
trænere/lykkeledere og 2-3 
håndboldspillere under 12 
år, der er med til at træne 
Stavtrup All Stars. 
Holdet tæller 20 spillere fra 
mange forskellige dele af 
Aarhus og opland.

Anette B. Arentsen
Holdleder for LykkeLiga holdet  

Annette Johansen
Frivillig i Årstidens Spisehus, Søholm  
 
Hvem er jeg 
Jeg er 73 år og arbejdede som teknisk assistent – sidst hos 
Rambøll – indtil jeg gik på efterløn som 60-årig. Kort efter  
flyttede min mand og jeg fra Odensegade til et nybygget  
hus i Stavtrup i 2006. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg har en fast ugedag i Årstidens Spisehus, hvor jeg sælger  
mad og hjælper med opvask og oprydning. Al madlavning  
varetages af fagpersonale. Vi er som regel to frivillige på  
samme tid, og har det rigtig hyggeligt sammen. Vi har også en 
slags værtinderolle. Har meget god kontakt med de faste kunder 
og spørger for eksempel ind til dem, hvis de er udeblevet. 
Der foregår mange arrangementer i Årstidens Spisehus for 
borgere i alle aldre fra lokalområdet.  
Især fællesspisningsaftnerne er populære for børnefamilier. 
For ca. 2 år siden blev jeg valgt ind i Søholmrådet. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
I 2014 døde min mand. 
Derfor fik jeg behov for at skabe et nyt netværk i lokalområdet.  
Det frivillige arbejde hjalp mig til nye kontakter. Jeg er meget 
glad for det gode samarbejde med de andre frivillige, persona-
let og cafégæsterne. I Søholmrådet arbejder vi til gavn for hele 
lokalområdet, og det tilfredsstiller mig at have indflydelse på 
udviklingen. 
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Annette Johansen - frivillig i Årstidens Spisehus, Søholm 
 
Hvem er jeg 
Jeg er 73 år og arbejdede som teknisk assistent – sidst hos Rambøll – indtil jeg 
gik på efterløn som 60-årig. Kort efter flyttede min mand og jeg fra 
Odensegade til et nybygget hus i Stavtrup i 2006. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg har en fast ugedag i Årstidens Spisehus, hvor jeg sælger mad og hjælper 
med opvask og oprydning. Al madlavning varetages af fagpersonale. Vi er som 
regel to frivillige på samme tid, og har det rigtig hyggeligt sammen. Vi har også 
en slags værtinderolle. Har meget god kontakt med de faste kunder og spørger 
for eksempel ind til dem, hvis de er udeblevet. 

Der foregår mange arrange-
menter i Årstidens Spisehus 
for borgere i alle aldre fra 
lokalområdet.  
Især fællesspisningsaftnerne 
er populære for børne-
familier. 
For ca. 2 år siden blev jeg 
valgt ind i Søholmrådet. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
I 2014 døde min mand. 
Derfor fik jeg behov for at 
skabe et nyt netværk i 
lokalområdet.  
Det frivillige arbejde hjalp 
mig til nye kontakter.  
Jeg er meget glad for det 

gode samarbejde med de andre frivillige, personalet og cafégæsterne.  
I Søholmrådet arbejder vi til gavn for hele lokalområdet, og det tilfredsstiller 
mig at have indflydelse på udviklingen. 
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Frivilligt arbejde omfatter 
mange forskellige aktiviteter. 
Som frivillig kan man for 
eksempel være træner på et 
fodboldhold, museumsvagt, 
indsamler, medlem af 
skolebestyrelsen, frivillig på 
et værested eller parkerings-
vagt ved et arrangement. Den 
mest almindelige forståelse 
af frivilligt arbejde er, at det 
er ulønnet; frivilligt (dvs. uden 
fysisk, retslig eller økonomisk 
tvang); udføres over for andre 
end familien og nærmeste 
venner; er til gavn for andre; 
og er organiseret eller aftalt. 
Ud fra denne forståelse af fri- 
villigt arbejde, kan det sagtens 
foregå helt uformelt, fx hvis 
man er privat besøgsven hos 
en ældre i lokalområdet,  
eller i en institution. 
 
Hvor mange arbejder frivilligt?
Omkring hver tredje voksne 
borger i Danmark – 16 år og 

ældre – arbejder frivilligt.  
Siden begyndelsen af 
1980’erne er denne andel 
fordoblet, men de seneste ti år 
har det været ret stabilt.  
Men det er noget, som de 
fleste mennesker på et eller 
andet tidspunkt i deres liv er  
engageret i. 
Idrætten er det område, hvor 
flest er engageret i frivilligt 
arbejde. Det gælder om-
kring hver tiende. Bolig- og 
lokalsamfundsområdet er 
det næststørste område for 
frivilligt arbejde. Det er knap 
hver tiende borger engageret 
i. Det tredje største område 
for frivilligt arbejde er kultur- 
og fritidsområdet (andet end 
idræt). Mange er også engag-
eret i frivilligt socialt arbejde 
indenfor sundhed og forebyg-
gelse.  

Hvorfor engagerer folk sig i 
frivilligt arbejde?
Folk engagerer sig som regel 
ikke i frivilligt arbejde som 
sådan. De engagerer sig i deres 
børns skole eller spejder- 
trop, i den forening de har 
været medlem af i mange år, 
i grundejerforeningen for det 
lokalområde de bor i osv.  
Det er det konkrete fælles- 
skab eller den konkrete sag,  
de engagerer sig i. Både fordi 
de gerne vil gøre noget for 
sagen eller fællesskabet,  
men også fordi de selv har  
stor glæde af det. Først og 
fremmest det fællesskab,  
de er en del af, men også fordi 
det er spændende. 
Men man går ikke rundt og  
er motiveret for at arbejde 
frivilligt. Man gør det, fordi det 
i den konkrete sammenhæng  
og livssituation giver mening.

Hvad er frivilligt arbejde?
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Hvad er frivilligt arbejde 
Professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitets Center 
 
Frivilligt arbejde omfatter mange forskellige aktiviteter. 
Som frivillig kan man for eksempel være træner på et 
fodboldhold, museumsvagt, indsamler, medlem af 
skolebestyrelsen, frivillig på et værested eller parkeringsvagt ved et 
arrangement. Den mest almindelige forståelse af frivilligt arbejde er, at det er 
ulønnet; frivilligt (dvs. uden fysisk, retslig eller økonomisk tvang); udføres over 
for andre end familien og nærmeste venner; er til gavn for andre; og er 
organiseret eller aftalt. Ud fra denne forståelse af frivilligt arbejde, kan det 
sagtens foregå helt uformelt, fx hvis man er privat besøgsven hos en ældre i 
lokalområdet, eller i en institution. 
 
Hvor mange arbejder frivilligt 
Omkring hver tredje voksne borger i Danmark – 16 år og ældre – arbejder 
frivilligt. Siden begyndelsen af 1980’erne er denne andel fordoblet, men de 
seneste ti år har det været ret stabilt. Men det er noget, som de fleste 
mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv er engageret i. Idrætten er 
det område, hvor flest er engageret i frivilligt arbejde. Det gælder omkring 
hver tiende. Bolig- og lokalsamfundsområdet er det næststørste område for 
frivilligt arbejde. Det er knap hver tiende borger engageret i. Det tredje største 
område for frivilligt arbejde er kultur- og fritidsområdet (andet end idræt). 
Mange er også engageret i frivilligt socialt arbejde indenfor sundhed og 
forebyggelse.  
 
Hvorfor engagerer folk sig i frivilligt arbejde 
Folk engagerer sig som regel ikke i frivilligt arbejde som sådan. De engagerer 
sig i deres børns skole eller spejdertrop, i den forening de har været medlem af 
i mange år, i grundejerforeningen for det lokalområde de bor i osv. Det er det 
konkrete fællesskab eller den konkrete sag, de engagerer sig i. Både fordi de 
gerne vil gøre noget for sagen eller fællesskabet, men også fordi de selv har 
stor glæde af det. Først og fremmest det fællesskab, de er en del af, men også 
fordi det er spændende. Men man går ikke rundt og er motiveret for at arbej-
de frivilligt. Man gør det, fordi det i en konkrete sammenhæng og livssituation 
giver mening.  

Professor Bjarne Ibsen, 
Syddansk Universitets Center 

Dorte Søjbjerg
Skoletante i 0. klasse 
 
Hvem er jeg 
Jeg flyttede til Stavtrup i 2015 og bor i Fredensborgparken. I dag 
er jeg 67 år og pensionist efter at have arbejdet som biolog og 
konsulent inden for IT og bioteknologi.  
 
Hvad laver jeg 
Som skoletante hjælper jeg til i klassen en formiddag om ugen.   
Det er læreren, der planlægger hvad min opgave er. F.eks. at 
hjælpe børnene med opgaver, være med på bibliotek og deltage i 
lege. Som en ekstra voksen i klassen har jeg mulighed for at give 
opmærksomhed til de børn, der den dag har et særligt behov. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg kommer på skolen for at give mit lille bidrag til, at alle 
børnene oplever en tryg og meningsfuld skoledag. Det er også 
vigtigt for mig, at jeg selv får noget ud af det. Og der er da ikke 
noget, der gør en så glad i låget, som at møde de nysgerrige, 
tillidsfulde og glade børn. At gøre noget til gavn for vores børn 
og til gavn for en selv, er en god vej ind i den tredje alder. 
 
Skoleonkler og skoletanter på Højvangsskolen 
Der er i dag 12 seniorer, der hver bidrager en formiddag om ugen 
som aktive medborgere til gavn for de kommende generationer i 
Stavtrup. 
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Dorte Søjbjerg – Skoletante i 0. klasse 
 

Hvem er jeg 
Jeg flyttede til Stavtrup i 2015 og 
bor i Fredensborgparken. I dag er 
jeg 67 år og pensionist efter at have 
arbejdet som biolog og konsulent 
inden for IT og bioteknologi.  
 
Hvad laver jeg 
Som skoletante hjælper jeg til i 
klassen en formiddag om ugen.   
Det er læreren, der planlægger 
hvad min opgave er. F.eks. at 
hjælpe børnene med opgaver, være 
med på bibliotek og deltage i lege. 
Som en ekstra voksen i klassen har 
jeg mulighed for at give opmærk-
somhed til de børn, der den dag har 
et særligt behov. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg kommer på skolen for at give 
mit lille bidrag til, at alle børnene 
oplever en tryg og meningsfuld 
skoledag. Det er også vigtigt for 
mig, at jeg selv får noget ud af det. 
Og der er da ikke noget, der gør en 
så glad i låget, som at møde de 

nysgerrige, tillidsfulde og glade børn. At gøre noget til gavn for vores børn og 
til gavn for en selv, er en god vej ind i den tredje alder. 
 
Skoleonkler og skoletanter på Højvangsskolen 
Der er i dag 12 seniorer, der hver bidrager en formiddag om ugen som aktive 
medborgere til gavn for de kommende generationer i Stavtrup. 
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Gert E. Aarslev
Formand i Stavtrup lokalråd                                         
 
Hvem er jeg 
Jeg kom til Stavtrup i 1980 og er opvokset i Viby. Er i dag 67 år 
og har indtil jeg gik på pension arbejdet 30 år i Viby Andels- 
bolig/ALBOA, i administrationen på Vestergårdsvej i Viby. 
 
Hvad laver jeg 
I dag er jeg pensioneret og formand for Stavtrup Lokalråd.  
Har været med i lokalrådsarbejdet i over 30 år. Lokalrådet  
samarbejder med Aarhus kommune om mange forskellige  
opgaver til gavn for Stavtrup. Dette arbejde for at der skal  
samarbejdes bredt med lokale borgere samt medierne,  
så vi kan få vores budskaber frem i lyset. 

Hvorfor er jeg frivillig 
I alle de år jeg har deltaget i lokalrådsarbejdet, har drivkraften 
været Stavtrups ve og vel.  Der er i dag 32 fællesråd i Aarhus 
Kommune, og de penge kommunen stiller til rådighed i de for-
skellige områder i byen skal der kæmpes om. Bl.a. hvis vi ønsker 
trafikreguleringer, naturændringer eller etablering af støjvold 
langs motorvej E45. Dette kræver, at der er repræsentation fra 
det enkelte lokalområde. Og dette kræver frivilligt arbejde! 
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Gert E. Aarslev - Formand i Stavtrup lokalråd                                                                                                  
 
Hvem er jeg 
Jeg kom til Stavtrup i 1980 og er opvokset i Viby. Er i dag 67 år og har indtil jeg 

gik på pension arbejdet 30 år i 
Viby Andelsbolig/ALBOA, i 
administrationen på Vester-
gårdsvej i Viby. 
 
Hvad laver jeg 
I dag er jeg pensioneret og 
formand for Stavtrup Lokalråd. 
Har været med i lokalråds-
arbejdet i over 30 år. Lokalrådet 
samarbejder med Aarhus 
kommune og mange forskellige 
opgaver til gavn for Stavtrup. 
Dette arbejde for at der skal 
samarbejdes bredt med lokale 
borgere samt medierne, så vi 
kan få vores budskaber frem i 
lyset. 
 

Lokalrådsformanden varmer op til forhandlingerne på Rådhuset 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
I alle de år jeg har deltaget i lokalrådsarbejdet, har drivkraften været Stavtrups 
ve og vel.  
Der er i dag 32 fællesråd i Aarhus Kommune, og de penge kommunen stiller til 
rådighed i de forskellige områder i byen skal der kæmpes om. Bl.a. hvis vi 
ønsker trafikreguleringer, naturændringer eller etablering af støjvold langs 
motorvej E45. Dette kræver, at der er repræsentation fra det enkelte 
lokalområde. Og dette kræver frivilligt arbejde! 
  

Hvem er jeg 
Jeg er 71 år, og i mit arbejds- 
liv var jeg gymnasielærer. 
Jeg bor i et bofællesskab i 
Stavtrup, som vi - 14 fam-
ilier - etablerede for 32 år 
siden. Jeg har to børn og fem 
børnebørn. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg er en del af en gruppe 
på 18-20 frivillige på Hos-
pice Søholm. Jeg bruger 2½ 
-3 timer en eftermiddag om 
ugen, hvor jeg kører rundt 
med en kaffevogn og tilby-
der kaffe, the, kage 
m.m. til patienter og deres 
pårørende. Hvis en pa-
tient har lyst til en tur på 
Brabrandstien, er jeg til 
rådighed. Vi snakker med 
patienterne om mange 
ting – lige fra ”livshisto- 
rier” til hvorfor AGF spiller 
så dårligt, men vi snakker 
ikke om sygdom. En vigtig 
opgave er også at rydde op, 
så sygeplejerskerne får mere 
tid til deres kerneopgaver. 
 

Hvorfor er jeg frivillig 
Inden jeg begyndte som 
frivillig, var jeg spændt på, 
om jeg kunne klare at blive 
konfronteret med alvorlig 
sygdom, sorg osv. Men jeg 
synes, at jeg er blevet lidt 
bedre til at forstå og er- 
kende, at døden også er en 
del af livet. Måske kan man 
sige, at vi frivillige opfattes 
som en lille tråd tilbage til 
en normalitet der var. 
 
Frivillige på Hospice Søholm 
Vi frivillige tæller både folk, 
der er på arbejdsmarkedet og 
pensionister. Vi har vagter på 
forskellige tidspunkter, men 
vi mødes ca. en gang om 
måneden, hvor forskellige 
relevante emner er på dags- 
ordenen, gerne med oplæg 
udefra. Her kan vi også få 
snakket om situationer, vi 
måske har stået lidt usikre 
over for. 
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Hans Aarup – Frivillig på Hospice Søholm 
Hvem er jeg 

Jeg er 71 år, og i mit arbejdsliv var jeg 
gymnasielærer. Jeg bor i et bofælles-
skab i Stavtrup, som vi (14 familier) 
etablerede for 32 år siden. Jeg har to 
børn og fem børnebørn. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg er en del af en gruppe på 18-20 
frivillige på Hospice Søholm. Jeg 
bruger 2½ -3 timer en eftermiddag om 
ugen, hvor jeg kører rundt med en 
kaffevogn og tilbyder kaffe, the, kage 
m.m. til patienter og deres pårørende. 
Hvis en patient har lyst til en tur på 
Brabrandstien, er jeg til rådighed. Vi 
snakker med patienterne om mange 
ting – lige fra ”livshistorier” til hvorfor 

AGF spiller så dårligt, men vi snakker ikke om sygdom. En vigtig opgave er også 
at rydde op, så sygeplejerskerne får mere tid til deres kerneopgaver. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Inden jeg begyndte som frivillig, var jeg spændt på, om jeg kunne klare at blive 
konfronteret med alvorlig sygdom, sorg osv. Men jeg synes, at jeg er blevet lidt 
bedre til at forstå og erkende, at døden også er en del af livet. Måske kan man 
sige, at vi frivillige opfattes som en lille tråd tilbage til en normalitet der var. 
 
Frivillige på Hospice Søholm 
Vi frivillige tæller både folk, der er på arbejdsmarkedet og pensionister. Vi har 
vagter på forskellige tidspunkter, men vi mødes ca. en gang om måneden, hvor 
forskellige relevante emner er på dagsordenen, gerne med oplæg udefra. Her 
kan vi også få snakket om situationer, vi måske har stået lidt usikre over for. 

Hans Aarup
Frivillig på Hospice Søholm 

I alle de år jeg har deltaget i 
lokalrådsarbejdet, har drivkraften 
været Stavtrups ve og vel ”

“
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Hvem er jeg 
Jeg er 59 år. Siden 1994 
har jeg og min mand boet i 
Stavtrup. Vi har tre voksne 
børn. Til daglig arbejder jeg 
som sygeplejerske på Skejby 
Sygehus. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg er KFUM-spejder.  
I 22 år har jeg været ulve-
leder, og i 6 år familiespe-
jderleder her i Stavtrup. 
Gennem spejderarbejdet er 
jeg med til at skabe men-
ingsfulde fællesskaber med 
liv og begejstring for børn 
fra 1. til 3. klasse. Her i 2019 
er vi ca. 130 aktive spejdere 
og ledere i Flamme-grup-
pen, Stavtrup. Vi mødes 
onsdage i Spejderhuset, 
og desuden tager vi på 
weekender og sommerlejre 
sammen. 

Hvorfor er jeg frivillig 
I min familie har det altid 
været naturligt at være 
frivillig. Jeg har selv lært og 
oplevet meget som spejder. 
Så det vil jeg gerne give 
videre til næste generation 
af børn. Sammen med de 
andre frivillige spejder-
ledere kan jeg give børnene 
nogle rammer til at lære at 
tage hensyn og respektere 
hinanden. Samt til at være i 
og opleve naturen. Og til at 
lære gennem leg. At være 
frivillig spejderleder giver 
så meget tilbage - både 
fra børn og voksne.  Det er 
venskaber for livet! 

14 
 

Marianne Hebsgaard Holm-Nielsen – KFUM-spejderne 
 
Hvem er jeg 
Jeg er 59 år. Siden 1994 har jeg og min mand boet i Stavtrup. Vi har tre voksne 
børn. Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på Skejby Sygehus. 
 

Hvad laver jeg 
Jeg er KFUM-spejder. I 22 år 
har jeg været ulveleder, og i 
6 år familiespejderleder her i 
Stavtrup. Gennem spejder-
arbejdet er jeg med til at 
skabe meningsfulde 
fællesskaber med liv og 
begejstring for børn fra 1. til 
3. klasse. Her i 2019 er vi ca. 
130 aktive spejdere og 

ledere i Flamme-gruppen, Stavtrup. Vi mødes onsdage i Spejderhuset, og 
desuden tager vi på weekender og sommerlejre sammen. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
I min familie har det altid været naturligt at være frivillig. Jeg har selv lært og 
oplevet meget som spejder. Så det vil jeg gerne give videre til næste 
generation af børn. Sammen med de andre 
frivillige spejderledere kan jeg give 
børnene nogle rammer til at lære at tage 
hensyn og respektere hinanden. Samt til at 
være i og opleve naturen. Og til at lære 
gennem leg. At være frivillig spejderleder 
giver så meget tilbage - både fra børn og 
voksne.  Det er venskaber for livet! 
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Marianne Hebsgaard Holm-Nielsen – KFUM-spejderne 
 
Hvem er jeg 
Jeg er 59 år. Siden 1994 har jeg og min mand boet i Stavtrup. Vi har tre voksne 
børn. Til daglig arbejder jeg som sygeplejerske på Skejby Sygehus. 
 

Hvad laver jeg 
Jeg er KFUM-spejder. I 22 år 
har jeg været ulveleder, og i 
6 år familiespejderleder her i 
Stavtrup. Gennem spejder-
arbejdet er jeg med til at 
skabe meningsfulde 
fællesskaber med liv og 
begejstring for børn fra 1. til 
3. klasse. Her i 2019 er vi ca. 
130 aktive spejdere og 

ledere i Flamme-gruppen, Stavtrup. Vi mødes onsdage i Spejderhuset, og 
desuden tager vi på weekender og sommerlejre sammen. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
I min familie har det altid været naturligt at være frivillig. Jeg har selv lært og 
oplevet meget som spejder. Så det vil jeg gerne give videre til næste 
generation af børn. Sammen med de andre 
frivillige spejderledere kan jeg give 
børnene nogle rammer til at lære at tage 
hensyn og respektere hinanden. Samt til at 
være i og opleve naturen. Og til at lære 
gennem leg. At være frivillig spejderleder 
giver så meget tilbage - både fra børn og 
voksne.  Det er venskaber for livet! 

Marianne Hebsgaard Holm-Nielsen
KFUM-spejderne 

Hasse Vinter
Underviser i Stavtrup Bridgecenter   
 
Hvem er jeg 
Er 68 år, farmaceut og har været international forretnings- 
udviklingschef/projektleder. Levet i Stavtrup i 32 år og bor  
i seniorbolig. Er aktiv pensionist med mange gøremål,  
hvor min livserfaring måske kan komme andre til gode 
 
Hvad laver jeg  
Har startet og været formand i Aarhus Aadal Bridgeklub i 10 år. 
Nu underviser jeg flere turneringshold samt et årligt begynder-
hold. Vi holder til i lokalcenter Søholm og har ca. 130 spillere på 
4 hold. Bridge er verdens bedste kortspil, holder hjernen frisk, 
men det tager 1 år at lære. Alle kan lære det uanset alder, men 
der skal gøres en indsats, som med alt nyt. Til gengæld giver det 
utroligt mange glæder med mange smil, sund konkurrence og 
socialt samvær. 
 
Hvorfor er jeg frivillig  
Jeg har været frivillig i 40 år - trods større rejseaktivitet - med  
fokus på ”hvad er godt for klubben/byen”. Mit udgangspunkt er  
altid at gå op i en helikopter og få en vurdering af ”hvor skoen 
trykker”, og hvad der er behov for. Det at se projekter blive gen-
nemført i samarbejde med andre frivillige og gøre andre glade, 
giver én så meget glæde og stimulerer til mere frivilligt arbe-
jde. Min erhvervserfaring har bidraget til mange konstruktive 
løsningsforslag. At bygge bridgeklubben op fra ingenting til 
nuværende niveau har været en positiv rejse med masser af sam- 
arbejde til højre og venstre. Tidligere var jeg formand for Stavtrup 
IF og har været næstformand i Stavtrup Lokalråd i 15 år.  
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Hasse Vinter – underviser i Stavtrup Bridgecenter 
 
Hvem er jeg 
Er 68 år, farmaceut og har 
været international 
forretningsudviklings-
chef/projektleder. Levet i 
Stavtrup i 32 år og bor i 
seniorbolig. Er aktiv 
pensionist med mange 
gøremål, hvor min 
livserfaring måske kan 
komme andre til gode 
 
Hvad laver jeg  
Har startet og været formand i Aarhus Aadal Bridgeklub i 10 år. Nu underviser 
jeg flere turneringshold samt et årligt begynderhold. Vi holder til i lokalcenter 
Søholm og har ca. 130 spillere på 4 hold. Bridge er verdens bedste kortspil, 
holder hjernen frisk, men det tager 1 år at lære. Alle kan lære det uanset alder, 
men der skal gøres en indsats, som med alt nyt. Til gengæld giver det utroligt 
mange glæder med mange smil, sund konkurrence og socialt samvær. 
 
Hvorfor er jeg frivillig  
Jeg har været frivillig i 40 år - trods større rejseaktivitet - med fokus på ”hvad 
er godt for klubben/byen”. Mit udgangspunkt er altid at gå op i en helikopter 
og få en vurdering af ”hvor skoen trykker”, og hvad der er behov for. Det at se 
projekter blive gennemført i samarbejde med andre frivillige og gøre andre 
glade, giver én så meget glæde og stimulerer til mere frivilligt arbejde. Min 
erhvervserfaring har bidraget til mange konstruktive løsningsforslag. At bygge 
bridgeklubben op fra ingenting til nuværende niveau har været en positiv rejse 
med masser af samarbejde til højre og venstre. Tidligere var jeg formand for 
Stavtrup IF og har været næstformand i Stavtrup Lokalråd i 15 år.  
  

Det er venskaber for livet!  ”“
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Hvem er jeg 
Min kone, Mette, og vores 2 
børn Tobias (10) og Emilie (7) 
bor på Vestergårdsvangen i 
Stavtrup. Her har vi boet siden 
vores hus blev opført i 2010. 
Til daglig arbejder jeg med 
design- og produktudvikling og 
har også en del iværksætter-
projekter i gang. Jeg er drevet 
af, og motiveres kraftigt af, ‘at 
skabe’! Uanset om det er pro-
dukter, projekter, virksomheder 
eller et stærkt lokalt miljø og 
netværk. 

Hvad laver jeg  
Jeg har sammen med en lille 
gruppe andre idérige personer 

her i Stavtrup været med til 
at få etableret et stærkt lokalt 
erhvervsnetværk. 
Initiativer som foodtrucks, 
Stavtrup tøj og -drikkevarer har 
jeg været med til at søsætte 
og brugt en hel del frivillige 
timer på. Derudover har jeg en-
gageret mig i et multihalsud-
valg med fokus på events og 
aktiviteter.  
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Vi vil gøre Stavtrup til det 
bedste sted at bo i DK! Vi vil 
gøre alt hvad vi kan, for at 
vi får og har gode idræts- og 
kulturelle faciliteter. Vi vil 
have en støjvold, vi vil have et 

stærkt sammenhold og endnu 
flere muligheder for at bruge 
den fantastiske natur omkring 
os. Det arbejder vi for at få og 
bibeholde. Erhvervsnetvær-
ket har siden opstarten fået 
vokseværk, og vi er nu oppe 
på små 40 medlemmer totalt. 
Hver gang jeg bidrager frivil-
ligt, går det mere og mere op 
for mig, hvor meget energi det 
giver mig at bidrage på den 
måde. Og hvor inspirerende 
det er at skabe de her ting 
sammen med alle de fantas-
tiske mennesker, der har valgt 
at bosætte sig og bidrage her 
i byen! 
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Martin Stoltze - medstifter af Stavtrup Erhvervsnetværk  
 
Hvem er jeg 
Min kone, Mette, og vores 2 børn Tobias (10) og Emilie (7) bor på 
Vestergårdsvangen i Stavtrup. Her har vi boet siden vores hus blev opført i 
2010. Til daglig arbejder jeg med design- og produktudvikling og har også en 
del iværksætterprojekter i gang. Jeg er drevet af, og motiveres kraftigt af, ‘at 
skabe’! Uanset om det er produkter, projekter, virksomheder eller et stærkt 
lokalt miljø og netværk. 
 

Hvad laver jeg  
Jeg har sammen med en 
lille gruppe andre idérige 
personer her i Stavtrup 
været med til at få 
etableret et stærkt lokalt 
erhvervsnetværk. 
Initiativer som foodtrucks, 
Stavtrup tøj og -drikke-
varer har jeg været med 
til at søsætte og brugt en 
hel del frivillige timer på. 

Derudover har jeg engageret mig i et multihalsudvalg med fokus på events og 
aktiviteter.  
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Vi vil gøre Stavtrup til det bedste sted at bo i DK! Vi vil gøre alt hvad vi kan, for 
at vi får og har gode idræts- og kulturelle faciliteter. Vi vil have en støjvold, vi 
vil have et stærkt sammenhold og endnu flere muligheder for at bruge den 
fantastiske natur omkring os. Det arbejder vi for at få og bibeholde. 
Erhvervsnetværket har siden opstarten fået vokseværk, og vi er nu oppe på 
små 40 medlemmer totalt. Hver gang jeg bidrager frivilligt, går det mere og 
mere op for mig, hvor meget energi det giver mig at bidrage på den måde. Og 
hvor inspirerende det er at skabe de her ting sammen med alle de fantastiske 
mennesker, der har valgt at bosætte sig og bidrage her i byen! 
  

Martin Stoltze
Medstifter af Stavtrup Erhvervsnetværk   

Mille Bjørg Mortensen
Hjælpetræner i gymnastik 
 
Hvem er jeg 
Jeg har boet i Stavtrup/ Århus hele mit liv. Jeg er elev i 7. Klasse 
og er 13 år gammel. Jeg er hjælpetræner for 1-2 klasse på  
Højvangsskolen i gymnastik, som finder sted i Gymnastik- 
salen om tirsdagen.  

Hvad laver jeg   
Jeg har gået til gymnastik siden 2 klasse, og de sidste 2 år  
har jeg selv trænet gymnastik 2 gange om ugen i Stavtrup Gym-
nastik Forening, og en gang om ugen træner jeg i DGI Huset  
i Mix Spring for 7-9 klasse. 
Som hjælpetræner har jeg mange opgaver, f.eks. laver jeg  
opvarmningsøvelser med børnene. Det kan være mange slags 
lege så som fangeleg, stikbold eller “spejlet”. 
Jeg er meget glad for at arbejde med børnene, og synes det er 
vildt sjovt at være i gymnastiksalen sammen med dem. Men de er 
ikke ret gamle, og ofte skal jeg opmuntre dem til at turde - nogle 
gange skal de trøstes lidt, hvis de nu bliver usikre eller savner 
deres mor eller far. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg synes, det er meget spændende at lære det fra mig, som jeg 
selv synes, at jeg er ret god til, og som jeg går ret meget op i.  
Samværet med børnene er meget givende for mig, og at være 
frivillig hjælpetræner giver mig erfaring og oplevelser, som jeg 
tror vil være meget gavnligt for mig i fremtiden.  Jeg glæder mig 
til hver tirsdag eftermiddag. 
 
 

16 
 

Mille Bjørg Mortensen - hjælpetræner i gymnastik 

Hvem er jeg  
Jeg har boet i Stavtrup/ 
Århus hele mit liv. Jeg er 
elev i 7. Klasse og er 13 år 
gammel. Jeg er hjælpe-
træner for 1-2 klasse på 
Højvangsskolen i 
gymnastik, som finder sted 
i Gymnastiksalen om 
tirsdagen.  
 
 

Hvad laver jeg   
Jeg har gået til gymnastik siden 2 klasse, og de sidste 2 år har jeg selv trænet 
gymnastik 2 gange om ugen i Stavtrup Gymnastik Forening, og en gang om 
ugen træner jeg i DGI Huset i Mix Spring for 7-9 klasse. 
Som hjælpetræner har jeg mange opgaver, f.eks. laver jeg opvarmningsøvelser 
med børnene. Det kan være mange slags lege så som fangeleg, stikbold eller 
“spejlet”. 
Jeg er meget glad for at arbejde med børnene, og synes det er vildt sjovt at 
være i gymnastiksalen sammen med dem. Men de er ikke ret gamle, og ofte 
skal jeg opmuntre dem til at turde - nogle gange skal de trøstes lidt, hvis de nu 
bliver usikre eller savner deres mor eller far. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg synes, det er meget spændende at lære det fra mig, som jeg selv synes, at 
jeg er ret god til, og som jeg går ret meget op i.  Samværet med børnene er 
meget givende for mig, og at være frivillig hjælpetræner giver mig erfaring og 
oplevelser, som jeg tror vil være meget gavnligt for mig i fremtiden.  
Jeg glæder mig til hver tirsdag eftermiddag. 
 
 
 
 

Jeg glæder mig til hver 
tirsdag eftermiddag”“
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Niels Angaard
Chauffør på Søholmbussen                                      
 
Hvem er jeg 
Da jeg i 1965 fik ansættelse på kommuneingeniørkontoret i Has-
selager, flyttede jeg til Stavtrup i 1968, og har boet her siden. Jeg 
er 80 år og har oplevet den meget store udvikling, der er sket 
siden der var kornmarker på Rugbjergvej, Rosendalvej, Jarlsmind-
evej, og Højvangsvej var ca. 70 % udbygget.  
 
Hvad laver jeg 
Jeg har stort set altid været involveret i ’SIF’ på forskellige 
niveauer, bl.a. da idrætsanlægget, tennisbaner og hallen blev 
etableret. Efter pensionering i 2006 blev jeg i 2012, af en god 
bekendt der selv er med på holdet, opfordret til at blive frivillig 
på Søholmbussen. Efter lidt betænkning sagde jeg OK. I 1959 
kørte jeg rundt med 10 mand på ladet ved Jyske ingeniørregi-
ment i Randers, og så kunne jeg vel også køre rundt med op til 8 
ældre medborgere i Stavtrup. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Vi er et team på 8-10 frivillige med et rigtig godt samarbejde. 
Det er også mit indtryk, at de ældre der melder sig til udflugt, 
gymnastik og andre aktiviteter, der tilbydes, er godt tilfredse 
med ordningen. Der er altid livlig og god snak i bussen. Det hele 
styres på flot vis fra dagcentret på Søholm. Jeg kan kun opfordre 
andre, der måtte have lyst og lidt tid til rådighed, til at melde 
sig til. For 2 år siden bevilgede kommunen en flot ny bus med 
automatgear, og det er rigtig rart at køre med.   

Ole Boelsgaard
Kasserer i tre frivillige foreninger                                    
 
Hvem er jeg 
Jeg flyttede til Stavtrup i 1999 for at gifte mig med én af Stavtrups 
smukke kvinder, som jeg mødte til jazzugen i 1998. Bor i dag på 
Råhøjen. Jeg er 74 år og pensionist. 
Uddannet som økonom fra Handelshøjskolen og har arbejdet som 
Edbchef i over halvdelen af mit arbejdsliv.  
 
Hvad laver jeg  
Som økonom har jeg haft en vis interesse for noget så kedeligt 
som tal. Det medførte, at jeg i 2007 blev kasserer i vores mad-
klub, hvor vi er 22 mænd, som 8 gange om året kæmper en brav 
kamp for at fremstille og servere en lækker tre-retters menu med 
tilhørende vine. Senere er jeg blevet kasserer i to lokale idræts- 
klubber. Fra 2012 i tennisklubben, hvor der p.t. er ca. 215 medlem-
mer. Fra 2016 i badmintonklubben, der har ca. 180 medlemmer. 
Det kræver en rum tid at holde styr på økonomien i de to klubber 
og sørge for de krævede indberetninger til både kommunen og 
idrætsorganisationerne, samt medvirke til at de bookede timer i 
Stavtruphallen udnyttes så godt som muligt. Som et lille ekstrajob 
er jeg selvbestaltet artikelskriver til hovedforeningens klubblad 
Riposten. 
 
Hvorfor er jeg frivillig  
For at være frivillig skal man naturligvis have både tid og lyst 
til at gøre et stykke arbejde. Men en anden væsentlig del er 
mulighederne for at deltage i de sociale sammenhænge,  
der er så gode og stærke her i Stavtrup. 
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Niels Angaard – chauffør på Søholmbussen 
 

Hvem er jeg 
Da jeg i 1965 fik ansættelse 
på kommuneingeniør-
kontoret i Hasselager, 
flyttede jeg til Stavtrup i 
1968, og har boet her siden. 
Jeg er 80 år og har oplevet 
den meget store udvikling, 
der er sket siden der var 
kornmarker på Rugbjergvej, 
Rosendalvej, Jarlsmindevej, 
og Højvangsvej var ca. 70 % 
udbygget.  

 
Hvad laver jeg 
Jeg har stort set altid været involveret i ’SIF’ på forskellige niveauer, bl.a. da 
idrætsanlægget, tennisbaner og hallen blev etableret. Efter pensionering i 
2006 blev jeg i 2012, af en god bekendt der selv er med på holdet, opfordret til 
at blive frivillig på Søholmbussen. Efter lidt betænkning sagde jeg OK. I 1959 
kørte jeg rundt med 10 mand på ladet ved Jyske ingeniørregiment i Randers, 
og så kunne jeg vel også køre rundt med op til 8 ældre medborgere i Stavtrup. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Vi er et team på 8-10 frivillige med et rigtig godt samarbejde. Det er også mit 
indtryk, at de ældre der melder sig til udflugt, gymnastik og andre aktiviteter, 
der tilbydes, er godt tilfredse med ordningen. Der er altid livlig og god snak i 
bussen. Det hele styres på flot vis fra dagcentret på Søholm. 
Jeg kan kun opfordre andre, der måtte have lyst og lidt tid rådighed, til at 
melde sig til. For 2 år siden bevilgede kommunen en flot ny bus med 
automatgear, og det er rigtig rart at køre med.  
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Ole Boelsgaard – kasserer i tre frivillige foreninger 
 

Hvem er jeg 
Jeg flyttede til Stavtrup i 
1999 for at gifte mig med 
én af Stavtrups smukke 
kvinder, som jeg mødte til 
jazzugen i 1998. Bor i dag 
på Råhøjen. 
Jeg er 74 år og pensionist. 
Uddannet som økonom 
fra Handelshøjskolen og 
har arbejdet som Edb-
chef i over halvdelen af 
mit arbejdsliv.  

 
Hvad laver jeg  
Som økonom har jeg haft en vis interesse for noget så kedeligt som tal. 
Det medførte, at jeg i 2007 blev kasserer i vores madklub, hvor vi er 22 mænd, 
som 8 gange om året kæmper en brav kamp for at fremstille og servere en 
lækker tre-retters menu med tilhørende vine. 
Senere er jeg blevet kasserer i to lokale idrætsklubber. Fra 2012 i tennis-
klubben, hvor der p.t. er ca. 215 medlemmer. Fra 2016 i badmintonklubben, 
der har ca. 180 medlemmer. 
Det kræver en rum tid at holde styr på økonomien i de to klubber og sørge for 
de krævede indberetninger til både kommunen og idrætsorganisationerne, 
samt medvirke til at de bookede timer i Stavtruphallen udnyttes så godt som 
muligt. Som et lille ekstrajob er jeg selvbestaltet artikelskriver til hoved-
foreningens klubblad Riposten. 
 
Hvorfor er jeg frivillig  
For at være frivillig skal man naturligvis have både tid og lyst til at gøre et 
stykke arbejde. Men en anden væsentlig del er mulighederne for at deltage i 
de sociale sammenhænge, der er så gode og stærke her i Stavtrup. 
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Hvem er jeg 
Jeg er født i Aarhus og har 
boet i Stavtrup siden jeg 
var 5 år gammel. Nu går jeg 
i syvende og er en del af 
skolepatruljen på Højvang-
skolen. 
 
Hvad laver jeg 
Opgaven som skolepatrulje 
går ud på at hjælpe elev-
erne over vejen. Vi er 1 til 
2 personer på hver side af 
vejen, hvor vi står med vores 
gule refleksuniformer på 
og hjælper eleverne sikkert 
over vejen ved at stille os 
ud foran bilerne, så eleverne 
kan gå bag vores ryg. 
 
Som skolepatrulje har jeg et 
par opgaver: 
1) Som skolepatrulje er det 
vigtigt at man altid kommer 
til tiden .
2) Man skal kunne lide at 

være ude i alt slags vejr. 
3) Man skal være opmærk-
som på trafikken. 
Jeg arbejder 1 til 2 morge-
ner pr. uge, idet vi dækker 
for hinanden ved sygdom. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg er frivillig, fordi jeg 
syntes det er hyggeligt at 
ses med alle de andre om 
morgenen. Og jeg vil også 
gerne hjælpe børnene. Og så 
får vi nogle oplevelser hen 
ad vejen. For eksempel er 
der julefrokost, bowlingtur 
og en Tivolitur. 
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Oliver Krogh Hansen - Skolepatrulje på Højvangskolen 
 

Hvem er jeg 
Jeg er født i Aarhus og har boet i 
Stavtrup siden jeg var 5 år gammel. 
Nu går jeg i syvende og er en del af 
skolepatruljen på Højvangskolen. 
 
Hvad laver jeg 
Opgaven som skolepatrulje går ud 
på at hjælpe eleverne over vejen.  
Vi er 1 til 2 personer på hver side af 
vejen, hvor vi står med vores gule 
refleksuniformer på og hjælper 
eleverne sikkert over vejen ved at 
stille os ud foran bilerne, så 
eleverne kan gå bag vores ryg. 
 
 
 
 
 

Som skolepatrulje har jeg et par opgaver: 
1) Som skolepatrulje er det vigtigt at man altid kommer til tiden 
2) Man skal kunne lide at være ude i alt slags vejr 
3) Man skal være opmærksom på trafikken 
Jeg arbejder 1 til 2 morgener pr. uge, idet vi dækker for hinanden ved 
sygdom. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg er frivillig, fordi jeg syntes det er hyggeligt at ses med alle de andre 
om morgenen. Og jeg vil også gerne hjælpe børnene. Og så får vi nogle 
oplevelser hen ad vejen. For eksempel er der julefrokost, bowlingtur og en 
Tivolitur. 
  

Oliver Krogh Hansen
Skolepatrulje på Højvangskolen 

Per Bo Nørgaard Andersen
Med i haludvalget   
 
Hvem er jeg 
Min skønne hustru og jeg flyttede til Stavtrup i 2004 med Tobias 
fra 2001 og Marie fra 2005. Jeg er 51 år og har blandt andet med 
en idrætsuddannelse i bagagen i 20 år arbejdet med ledelse i 
offentlige organisationer. Jeg er optaget af at understøtte om-
stillingen til et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. 
 
Hvad laver jeg 
Jeg er medformand i haludvalget. Her arbejder vi for at realisere 
”Stedet der samler” Stavtrup med plads til idræts- og kultur-
elle aktiviteter for hele Stavtrup og opland. Projekt ”Stedet der 
samler” skal samtidig medvirke til at udvikle kulturlivet og skabe 
flere rekreative tiltag i Stavtrup til gavn for både nuværende og 
kommende generationer i vores lokalområde. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg oplever vores lokalområde som en fantastisk forstadsperle 
nær ved byen med en smuk natur og nogle superskønne  
engagerede mennesker. Jeg er optaget af, hvordan vi kan  
samle vores kræfter og skabe et super godt samlings- og  
aktivitetssted for alle i Stavtrup.   
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Per Bo Nørgaard Andersen – med i haludvalget  
 
Hvem er jeg 
Min skønne hustru og jeg flyttede til Stavtrup i 2004 med Tobias fra 2001 og 
Marie fra 2005. Jeg er 51 år og har blandt andet med en idrætsuddannelse i 
bagagen i 20 år arbejdet med ledelse i offentlige organisationer. Jeg er optaget 
af at understøtte omstillingen til et nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen. 
 

Hvad laver jeg 
Jeg er medformand i 
haludvalget. Her arbejder vi 
for at realisere ”Stedet der 
samler” Stavtrup med plads 
til idræts- og kulturelle 
aktiviteter for hele Stavtrup 
og opland. Projekt ”Stedet 
der samler” skal samtidig 
medvirke til at udvikle 
kulturlivet og skabe flere 
rekreative tiltag i Stavtrup til 
gavn for både nuværende og 
kommende generationer i 
vores lokalområde. 

 
Hvorfor er jeg frivillig 
Jeg oplever vores lokalområde som en fantastisk forstadsperle nær ved byen 
med en smuk natur og nogle superskønne engagerede mennesker. Jeg er 
optaget af, hvordan vi kan samle vores kræfter og skabe et super godt 
samlings- og aktivitetssted for alle i Stavtrup.  

Det er hyggeligt at ses med 
alle de andre ... og jeg vil 
også gerne hjælpe børnene”

“
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Nonprofit sektoren har gen-
nem de seneste 20 år været 
karakteriseret af relativ stor 
stabilitet med 40-42 % frivil-
lige. I stigende grad bliver den 
medlemsbaserede, organisere-
de frivillighed dog afløst af en 
mere spontan aktivitetsorien-
teret frivillighed. Inden for de 
seneste fem år har der været 
en vækst i frivillighed inden 
for det sociale område samt 
inden for kultur og idræt.  
Den samlede arbejdsindsats i 
den civile non-profit sektor i 
Danmark udgøres af 
(1) Den lønnede professionelle 
arbejdskraft svarende til godt 
136.000 heltidsansatte eller 
ca. 5 % af arbejdsstyrken. 
(2) Den frivillige arbejds- 
indsats der omregnet svarer til 
112.000 heltidsbeskæftigede, 
som igen udgør 4,2 % af  
arbejdsstyrken. 
(3) Den voksende uformelle 
arbejdsindsats, hvor borgere 

bidrager med uformel hjælp 
til omgangskreds, til familien 
og i lokalsamfundet. Denne 
hjælp er der ikke samme 
opmærksomhed om som den 
formelle frivillighed. Den 
bliver typisk ikke indregnet i 
opgørelser over den samlede 
civile indsats. Dog omfatter 
uformel hjælp en arbejdsind-
sats svarende til næsten 
200.000 heltidsbeskæftigede 
personer eller ca. 7,3 % af 
arbejdsstyrken.  Det samlede 
omfang af aktiviteter i den 
danske non-profit sektor udgør 
således, hvad der svarer til 
12,1 procent af den samlede 
erhvervsaktive befolkning og 
hele 16,5 procent af den totale 
beskæftigede arbejdsstyrke. 
Omregnet til fuldtidsbeskæf-
tigede personer svarer den 
samlede civile arbejdsindsats 
til godt 445.000 heltidsaktive 
personer. 
Civilsamfundets rolle er 

dog ikke blot at aflaste 
velfærdsstaten. Nok så vigtig 
er dets betydning for at  
inkludere og engagere 
borgerne samt sikre, at de 
lokalt har kontrol over eget liv. 
Her er det afgørende, hvordan 
dialogen er organiseret mel-
lem de civile organisationer 
på den ene side og de lokale 
myndigheder såvel som de 
private virksomheder på den 
anden side.  Et sundt demokra-
ti er afhængigt af decentrale 
beslutningsfora, som kan være 
lokale borgerting, foreninger 
af frivillige såvel som  
etablerede politiske eller 
økonomiske institutioner. 
Det er ikke afgørende, om 
borgerne er medlemmer eller 
aktive inden for eller uden 
for de enkelte organisationer, 
men derimod at de er aktive 
og reelle beslutningstagere i 
forhold til egne og familiens 
livsvilkår. 
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Den civile sektors udvikling og rolle i Danmark 
Nonprofit sektoren har gennem de seneste 20 år været 
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I stigende grad bliver den medlemsbaserede, organiserede 
frivillighed dog afløst af en mere spontan aktivitetsorienteret 
frivillighed. Inden for de seneste fem år har der været en vækst i frivillighed 
inden for det sociale område samt inden for kultur og idræt.  
Den samlede arbejdsindsats i den civile non-profit sektor i Danmark udgøres af 
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(2) Den frivillige arbejdsindsats der omregnet svarer til 112.000 
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økonomiske institutioner. Det er ikke afgørende, om borgerne er medlemmer 
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de er aktive og reelle beslutningstagere i forhold til egne og familiens 
livsvilkår. 
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Åge Ebbesen - Formand for Tornhøjvej 
Grundejerforening 
 
Hvem er jeg 
Jeg er 60 år, og arbejder som vandløbsmedarbejder i Silkeborg 
Kommune. Har desuden undervisning på Ferskvandscentret, 
Skovskolen m.v. 
I 2010 flyttede jeg til Annette i andelsboligforening i Stavtrup. 
 
Hvad laver jeg 
For 4-5 år siden blev jeg valgt til formand for Tornhøjvej Grund- 
ejerforening, som består af fem andelsboligforeninger.  
Den gængse drift består – som i andre grundejerforeninger –  
af vedligeholdelse af vejen, stier og fællesarealer. Desuden har  
vi opdaget, at foreningen er en god platform for forskellige 
projekter. Med opbakning fra den samlede bestyrelse er følgende 
blevet etableret: Kogræsserlav v. Fugletårnet. Smag på Aarhus har 
bevilget 30 frugttræer og 30 frugtbuske. Friluftsrådet har bevilget 
en kano og en el-ladcykel. Nyt vandhul er etableret. Hele bakken 
mod Brabrandstien er nu omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. 
Det betyder, at det skal henligge som naturområde, og kommu-
nen er forpligtet til at slå og fjerne græs. Senest har vi leaset en 
hjertestarter, og vil afholde kursus. 
 
Hvorfor er jeg frivillig 
Det meste af mit liv har jeg boet på landet, hvor man selv må 
tage fat, hvis noget skal ske! – Jeg har ikke små børn eller hund, 
så fællesskabet omkring det frivillige er en anden måde at få 
sociale kontakter på. 
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...fællesskabet omkring det 
frivillige er en anden måde 
at få sociale kontakter på 

“
”



Alle der bor i Stavtrup, Ormslev og Åbo får nu lettere ved at bidrage frivilligt,  

når der er brug for en ekstra hjælpende hånd i vores lokalsamfund,  

og når man selv vil og kan. I 2020 går vi i luften med et nyt initiativ, vi har kaldt:

Stavtrup Medborgerskab

HVIS du har lyst til hver anden måned at modtage tilbud om,

hvor der lige nu er brug for en ekstra hjælpende hånd til at hjælpe med et arrangement  

– kulturelt, socialt eller inden for idræt,

SÅ skal du blot maile til stedetdersamler@gmail.dk , og du vil

herefter 5-6 gange om året modtage et lille nyhedsbrev fyldt op med kommende  

aktiviteter i Stavtrup og i forbindelse med arbejdet med den nye multihal.  

Hold dig opdateret omkring initiativet på Stavtrupportalen og Stavtrups Facebook side

DU er sikker på at få et godt tilbud – ved at maile til:

stedetdersamler@gmail.com

Hold dig opdateret på Stavtrupportalen og Stavtrups Facebook

Stavtrup Lokalråd - afholder generalforsamling  

den 31. marts 2020 kl. 19.30 på Søholm 

stavtrup.lokalraad@gmail.com

medborgere
Aktive


