
Højskolens navn: 

*  

Grundtvigs Højskole 

Projektets navn: 

*  

Café Hilleroden 

Projektansvarlig: 

*  

Søren Lerche 

Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort 

projektets 

overordnede 

formål:  

At etablere en permanent platform for samarbejde mellem Hillerød og Grundtvigs 

Højskole, hvor vi har fokus på unge og medborgerskab. 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Unge fra Grundtvigs Højskole, Street-Lab, Levuk en klub for udviklingshæmmet, DGI, 

Efterskolen Alterna, Adventurepark, Børnehuset Buen, Ungdomskulturhuset, 

Erhversskolen ved Kokkeskolen, Mad til alle, Venligboerne, en masse uafhængige 

frivillige og privat 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

3897 borgere har deltaget, ca 500 har deltaget aktivt som medarrangører. 

Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

Ca 30.000 har hørt om projekterne 



Hvilke konkrete aktiviteter er blevet gennemført i regi af projektet?  

Konkretisering af de 3897 deltagere:  

220 højskoleelever fra efteråret 2017, foråret 2018 og efteråret 2018. De har deltaget i en række 

arrangementer.  

10 unge på street mentoruddannelse. 

600 unge til kulturnat. 

600 unge til street-festival. 

50 efterskole elever. 

32 6. - 8. klasse elever på passionweek. 

250 til fællesspisning på Erhvervsskolen. 

25 ensomme unge til fællesspisning på Hillerød Biblioteket. 

100 deltog i projektet ”ærlig snak er vigtig snak" , hvor de udfyldte en seddel om, hvad der er svært i livet 

og hvad der kunne gøre det lettere. 

300 personer primært unge deltog i to koncerter i Lydhuset, som var skabt af elever fra Højskolen i 

samarbejde med unge fra Hillerød og Den Rytmiske Højskole.  

80 borgere som har bygget café.  

200 borgere til caféaftener. 

200 borgere til åbning af café. 

200 faste brugere af caféen og street-lab. 

30 borgere hver tirsdag til skateboardundervisning og fællesspisning. 

10 Levuk unge til kaffekursus. 

12 efterskoleelever på "gør en forskel" kursus med 8 undervisningsgange af 6 timer pr. gang. 

38 højskoleelever på "gør en forskel" kursus. 

30 unge på gadeidræt fundraiserkursus. 

100 unge og 10 forældre og 40 frivillige og professionelle deltog på summercamp. 

50 unge, ud af 200 deltog på frivillighedsdag og frivillighedsbørs,. 

100 unge deltog i to kommunalvalgkampsmøder. 

60 unge piger deltog "Girlsnight" i samarbejde med street-lab og UCC. 

100 borgere deltog i "Jul for alle" arrangement den 24. december 2017. 

50 børn og unge deltog i julecamp 20, 21 og 22. december 2017, hvor der var workshops om dans, 

skateboard, løbehjul og street soccer. 



80 borgere deltog i "Wheels Night", hvor man kørte igennem byen som fejring af åbningen af cafeen.  

10 unge fra Syrien har jævnligt spillet traditionel syrisk musik. 

20 9. klasse elever fra privatskolen Kontiki har tre gange lagt undervisning i cafeen. De udviklede graffiti 

væg og kom med ideer til cafeen. 

10 unge deltog i graffitti undervisning over 30 gange. 

15 unge lavede street art projekt på en sti, som var utryg for unge i Hillerød. 

40 familier i nød har to gange om ugen i 12 måneder modtaget overskudsmad fra supermarkeder, som 

bliver uddelt fra cafeen af organisationen Mad Til Alle 

25 børn og unge deltog i asyl camp med unge asylansøgere og unge fra Hillerød over tre dage fire timer 

pr. dag 

 

 

Aktiviteter 

13. november 2017 satte vi fokus på kommunalvalget ved at street-lab og cafe Hilleroden inviterede Uffe 

Elbæk fra Alternativet til debataften. Da caféen ikke var bygget færdigt, brugte vi en foodtruck til at 

servere mad fra. Der var politiske taler fra forskellige lokale projekter og ildsjæle, unge skatede rundt og 

gik i dialog med politikere og borgere. DGI og Røde Kors trænede uledsagede flygtningebørn og - unge, 

og gik i dialog med Uffe Elbæk og lokal politikere, Flygtning som bl.a. tidligere har gået på Grundtvigs 

Højskole fortalte om deres projekt Mad til alle, hvor de deler gratis overskudsmad ud til trængende på 

kontanthjælp og integrationsydelse. Elever fra fagene Politik og Gør En Forskel deltog ligesom deres 

underviser Peter Westerman.  

 

15. november 2017: I samarbejde med DGI Nordsjælland, Street Lab og elever fra Grundtvigs Højskole 

afholdte vi stormøde om Café Hilleroden. Der var gratis mad, der deltog 40 børn, unge, voksne og 

institutioner. Der var folk fra Ungdomskulturhuset, Klub Vest, SSP Basen, institutionen Buen, Grundtvigs 

Højskole, DGI, Ungdomsskolen, Skævinge, Brohuset, Ventilen, politiske partier. Der blev udviklet mange 

ideer, som blev nedskrevet og sendt ud til deltagerne. 

 

16. november 2017: DGI, kommune og højskolen. Opsamling på højskolen, hvor alle ideer blev nedskrevet 

og sendt ud til deltagerne fra stormødet den 15. november.  

 

16. november 2017: Vi holdt møde med UCC Nordsjælland. Mødet omhandlede muligheder for, at deres 



studerende kan følge og være med til at udvikle Street Lab og Café Hilleroden. 

 

17. november 2017: Privatskolen Kontiki kom med deres 9. klasse, de udviklede en graffiti væg og kom 

med ideer til cafeen. 

 

18. november 2017: Socialdemokraterne afholdte arrangement for deres partiforening omkring visioner 

for et ungt Hillerød.  

 

20. november til 8. december 2017: Højskolen havde åben undervisning i Street Lab tre gang om ugen, 

hvor elever fra Højskolen og andre borgere deltog. Elever fra Gundtvigs Højskole byggede café og 

involverede frivillige og professionelle til at lave el, tømrerarbejde, VVS mv. Vi fik 20.000 kr i støtte fra SSP 

Basen til opbygning af cafè. Ungdomsskolen donerede cappucinomaskine, Biblioteker donerede en 

musikscene, J.J. Jensen donerede køkkenelementer og Skousen donerede hårde hvidevarer.  

 

26. november 2017: Stillede vi scene op med ti unge fra Syrien, som spillede traditionel syrisk musik. To 

af de syriske flygtninge er tidligere elever fra Grundtvigs Højskole, der har spurgt om de måtte bruge 

cafeen til at øve i.  

 

28. november 2017: Der blev sat lys udenfor. Det var forældre til de unge, som bidrog med frivilligt 

arbejde. 

 

1. december 2017: Wheels Night. 80 personer var samlet i alle aldre. Formålet var at sætte fokus på café 

Hilleroden og igangsætte en event, hvor man samlede Hillerød på tværs af aldre, at man cyklede, løb på 

rulleskøjter, løbehjul og skateboards. Vi afholdt café på torvet, hvor deltagerne fik gratis mad fra vores 

food truck. Ca 25 elever og fra højskolen deltog og underviser i idræt Jesper Christensen deltog på 

rulleskøjter og var med til at udvikle og evaluere konceptet sammen med de andre aktører.  

https://youtu.be/wUVlSf3Fzkg 

 

6. december 2017: Afholdte Grundtvigs Højskole fællesspisning for hele Hillerød på Hillerød Bibliotek, 

med ”Syng, spis og snak”. Det var på initiativ af skolens forstander Jakob Mejlhede Nielsen. 

Klaverfabrikken bidrog med at arrangere fællessangen. Vi gjorde opmærksom på at caféen åbnede 8. 

december.  

https://youtu.be/wUVlSf3Fzkg


 

8. december 2017: Caféen stod færdig og klar til brug. Vi ser det som en proces og caféen skal 

selvfølgelig løbende udvikle sig. Vi startede med en åbningsfest, hvor ca. 200 mennesker deltog. 

Borgmester og andre politikere deltog, direktør for Kultur og Fritid deltog, samt mange andre fra 

forskellige kulturelle og sociale institutioner deltog.  

 

10. december 2017: 10 deltagere på street mentor uddannelsen arrangeret af DGI i Street Lab. Det er en 

todages street mentor uddannelse, hvor de lærte at undervise andre unge. Efterfølgende har fire af dem 

undervist i fodbold, skateboard og løbehjul.  

 

12.december 2017: UCC møde hvor vi motiverede unge studerende fra UCC til at have et 6 ugers forløb i 

Street-Lab og Café Hilleroden. Vores andre samarbejdspartnere deltog også her med et muligt samarbejde 

hos dem.  

 

13. december 2017: Vi afholdt stormøde for alle aktører, som er i Den Sociokulturelle Landsbys 

styregruppen Vi udvekslede ideer til fremtidigt samarbejde. 20 personer fra forskellige kommunale og 

frivillige institutioner. Vi besluttede bl.a. at arrangere en summer camp juli 2018, hvor unge kan dyrke 

deres passion og vi besluttede også at forsøge at få flere unge til at deltage i frivillighedsbørsen 

september 2018. 

 

20., 21., 22.december. 2017: Vi afholdt Julecamp, hvor 50 børn og unge deltog i workshops om dans, 

skateboard, løbehjul og streetsoccer. Elever fra Grundtvigs Højskole og andre unge fra Street-Lab og DGI 

stod for at undervise i de forskellige passioner. Der blev lavet mad i caféen.  

 

24.-25. december 2017: Vi afholdte jul for borgere, der ikke har mulighed for at holde jul hjemme. 100 

personer deltog. 

 

10. januar 2018: Vi udvidede vores åbningstid til hver dag kl 14-18. Vi ansøgte tilladelse til at ansætte 

flygtninge og andre uden for uddannelse og arbejdsmarked i praktik.  

 

13. januar 2018: 110 højskoleelever deltog i intro weekend, hvor de også tilbragte to timer i Street Lab og 

blev introduceret til cafeen.  



 

15. januar 2018: Højskolernes Hus interviewer os om projektet, café og hvordan Street Lab er skabt.  

 

18. januar 2018: Undervisning i ”Gør En Forskel”, hvor vi planlagde aktiviteter i cafeen og i resten af byen. 

 

19. januar 2018: Møde med 20 unge og Ungdomsskolen om at lave en stor åbningsfest den 3. marts 

2018. 

 

25. januar 2018: Sammen med SSP deltog vi på Frederiksborg Gymnasiums Samfundscup og fortalte om 

medborgerskab og hvordan Grundtvigs Højskole sammen med andre aktører skaber Street Lab og cafeen 

samt andre sociale og kulturelle projekter i byen. 100 elever deltog.  

 

5. februar 2018: 25 årig graffiti maler fra Hillerød kontakter cafeen og spørger om han må arbejde videre 

med graffitivæggen, som eleverne fra Kontiki have skabt. Han beslutter at bygge en permanent væg og 

tilbyder at undervise andre unge.  

 

6. februar 2018: Møde om at lave sommer camp i Hillerød, hvor børn og unge kan dyrke deres passion. 

 

6. februar 2018: Politikere og embedsmænd fra udvalget Idræt og Sundhed holder møde i Street Lab og 

får en rundvisning i lokalerne.  

 

7. februar 2018: Unge fra en produktionsskole interviewer os til TV Nordsjælland om cafeen og Street Lab.  

 

9. februar 2018: Møde med DGI om den kommende Street Festival. 

 

26. februar 2018: Vi holder møde med kommunen, DGI og Ungdomsskole om Street Festival 12. maj og 

Kulturnat i september. 

 

27. februar 2018: Møde om Sommer Camp. 

 

28. februar 2018: Elever forbereder et modeshow, som skal finde sted i Street Lab til café åbningen. Elever 

har sammen med unge fra Street Lab bygget et genbrugshus, produceret information om tøjindustrien, 



forurening og arbejdsvilkår. De arrangerede et modeshow, hvor unge fra Hillerød går catwalk og sætter 

fokus på, at det er cool at gå i genbrug.  

 

2. marts 2018: Stor åbningsfest, 200 mennesker deltog. Der var modeshow, skate- og 

løbehjulskonkurrence, fællesspisning, som var produceret af en tidligere højskoleelev, som er flygtning fra 

Irak.  

https://www.youtube.com/watch?v=lp5WfBh1-qo&feature=youtu.be 

 

5. marts 2018: Der afholdes offentlig workshop i cafeen om en kommende Multipark. 40 unge og deres 

forældre deltog med deres ideer til, hvad den skal indeholde.  

 

21. marts 2018: Evaluering. 

 

17. april 2018: Piger fra Grundtvigs Højskole og unge piger fra Hillerød har spurgt om de kan få 

undervisning i skateboard. Unge fra Street Lab, der har deltaget i Street Mentor uddannelsen, begynder at 

undervise dem frivilligt hver tirsdag. Det startede med Girls Skate og tiltrak ca. 10 unge piger hver tirsdag. 

Der kom efterspørgsel fra drenge også. I dag har vi nu i otte måneder haft skateboard undervisning hver 

tirsdag kl. 17-18 med efterfølgende fællesspisning. 

https://www.youtube.com/watch?v=msagQHCEf9w 

 

18. april 2018: Elever fra faget ”Gør En Forskel” Grundtvigs Højskole og unge fra Hillerød har lavet 

koncertsted ude i naturen. Det er en bjælkehytte i et 80.000 m2 naturområde, de kalder huset Lydhuset. 

Det ligger ca. 1,5 km fra Street Lab cafeen. Formålet er at rykke kulturen ud i naturen. Der er 

fællesspisning for unge, ca. 150 deltager og højskolens elever spiller koncert.  

 

12. maj 2018: Street festival. 600 unge fra Nordsjælland deltager. Cafeen er propfyldt. Der er unge fra vidt 

forskellige passioner, dans, løbehjul, skating, fodbold, ethjulede cykler, sjipning og meget mere. Der 

serveres mad i cafeen.  

https://www.facebook.com/DGIstreetsoccer/videos/1724558774291089/ 

 

16. maj 2018: Elever fra faget ”Gør En Forskel” Grundtvigs Højskole og unge fra Hillerød har igen lavet 

koncert i Lydhuset. Der er musik fra Den Rytmiske Højskole og fællesspisning. 200 unge deltager.  

https://www.youtube.com/watch?v=lp5WfBh1-qo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=msagQHCEf9w
https://www.facebook.com/DGIstreetsoccer/videos/1724558774291089/


https://www.facebook.com/spillestedetlydhuset/videos/250990945476662/ 

 

1. juni 2018: Cafeen holder sommerferie med undtagelse af Sommer Camp. Midtvejs evaluering og vi 

flytter cafeen og Street Lab til Milnersvej 44 med opstart 1. september.  

 

4.– 6. juli 2018: Der holdes Sommer Camp for børn og unge. 150 deltager i teater, skating, løbehjul og 

fodbold. Det er arrangeret af Højskolen, Street Lab, Biblioteket, Børnehuset Buen, Klaverfabrikken, 

Frivillighedscentret og Adventure Park. Cafeen rykker ud og der laves kager og grilles pølser. Der afholdes 

workshop af frivillige, som deltog på Street Mentor uddannelsen.  

 

16. august til 29. oktober 2018: Som en del af at udbrede faget ”Gør En Forskel” og involvere nye grupper 

af unge underviste Søren Lerche hver anden mandag kl. 09 til 15 12 efterskoleelever i at være aktivister i 

Street Lab. De indrettede den nye café, lavede markedsføring, byggede træningslokale og lavede 

genbrugslokale.  

 

1. september 2018: Vi flytter til nye lokaler, hvor vi kan være de næste to-tre år.  

 

1. september til 1. november 2018: Cafeen og resten af Street Lab bygges op.  

21. september 2018: Kulturnat ved Slotssøen. Der deltager 600 unge. Højskolen laver fællesspisning, der 

er skateboard rampe, street fodbold, graffitivæg med workshops afholdt af de unge fra Street Lab samt 

koncerter med kendte kunstnere.  

 

27. september 2018: ’Frivillig Fredag’ plus ’Frivillighedsbørs’. Der er ’Frivillig Fredag’ over hele landet. I 

Hillerød er der normalt ikke særlig mange unge med. Vi have talt med nogle unge, der mente at vi kunne 

blive bedre til at markedsføre ’Frivillig Fredag’ overfor unge. Vi lavede film og mobiliserede unge, og der 

var ca. 30 procent unge ud af 250, der deltog. Man udvekslede aftaler om at samarbejde omkring frivilligt 

arbejde. Vi ser dette som en meget stor succes.  

 

1. oktober 2018: Vi holder fortsat dagligt åbent. 

 

24. oktober 2018: Fællesspisning på Erhvervsskolen, hvor 50 højskoleelever deltog ud af i alt 252 

deltagere.  

https://www.facebook.com/spillestedetlydhuset/videos/250990945476662/


 

9. november 2018: Unge fra institutionen Levuk holder café, hvor der også deltager mange andre unge 

skatere, bmx, løbehjul etc. Der er musik fra Levuk og andre frivillige og mad fra Højskolen.  

https://www.youtube.com/watch?v=_SwZ5XAkjWk 

 

30. november – 2. december 2018: Elever fra Grundtvigs Højskole arrangerede en tredages Passion 

Weekend for 32 7.-8. klasse elever. De overnattede to nætter og havde workshops i madlavning, løbehjul, 

skateboard, design, film, gaming m.m. Det var i samarbejde med Street-Lab, DGI, Efterskolen Alterna, 

Adventurepark, Børnehuset Buen, Erhvervsskolen ved Kokkeskolen og Ungdomsskolen. 

 

21, 27., 28. december 2018: Julecamp med 25 unge flygtninge og Hillerød børn. Hvor der var café og 

workshop i hockey, løbehjul og boldspil.  

 

 
 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Street Lab, Adventurepark, Efterskolen Alterna, Ungdomskulturhuset, DGI, 

Ungdomsskolen, Kokkeskolen, Levuk, institution for udviklingshæmmede, UCC, Kontiki, 

Børnehuset Buen, Venligboerne og Mad Til Alle. 

Hvilket positivt udbytte har samarbejdet medført?  

Vi har fået en permanent café, som er skabt af ovennævnte samarbejdspartnere. Det er en café i Street-

Lab. Street-Lab er et hus, som oprindelig blev opstartet af elever fra Grundtvigs Højskole, men som hele 

byen har taget ejerskab for. Street-Lab har udviklet sig fra primært fra løbehjul og skatehal, til et 

alternativt medborgerhus med café, fodbold, skateboard, bmx, løbehjul, styrketræning, klatring, sociale 

projekter som at give mad til fattige to gange om ugen, dele møbler ud til nyankommende flygtning, at vi 

holder jul, samt en masse andre sociale og kulturelle projekter i og uden for Street-Lab. Vi mener, at 

Caféen og støtten fra FFD har været med til at påvirke denne udvikling. Vi mener, at huset nu et år efter vi 

startede projektet indeholder et tydeligt dna af medborgerskab, demokratisk dannelse og folkeoplysning. 

Vi vil i 2019 samarbejde med de andre aktører om at videre udvikle dette dna.  

Hvilke udfordringer har samarbejdet medført?  

https://www.youtube.com/watch?v=_SwZ5XAkjWk


Vores udfordring er, hvordan vi både kan nå en målgruppe 15-25 år og hvordan vi kan nå målgrupper 

over og under den aldersgruppe. De fleste 15-25 år ønsker at drikke alkohol og indtil nu er der en non 

alkoholpolitik i cafeen. Vi har dog en del frivillige og brugere i alderen 15-25 år, men potentialet er langt 

større, hvis vi kunne lave arrangementer med alkohol. Samtidig har vi mange brugere og frivillige i 10-15 

år og deres forældre, vi ønsker ikke at disse unge ikke føler sig velkomne eller bliver motiveret til at drikke 

som deres rollemodeller gør.  

Hvilke dele af projektet er lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke forhold der har haft betydning for, at disse elementer er lykkedes?  

Cafeen er stadig stærkest ved arrangementer og salgsmæssigt ikke så brugt i dagligdagen. Det kræver en 

professionel drift at kunne tiltrække et større publikum i dagligdagen. Det handler om professionelt 

køkken og professionelt personale. Når vi holder fællesspisning og skateboardundervisning hver tirsdag, 

så er der et stort fremmøde. Det er en fast begivenhed med aktiviteter. Når vi holder store arrangementer, 

hvor der er medarrangører så afspejler deltagerne også baglandet fra disse arrangører, hvilket vi vuderer 

er mest vellykket. Street-Festivalen i maj er et ex på en stor begivenhed med 600 deltagere, hvor 

aktiviteter, café og deltagere havde en mangfoldig sammensætning. Når vi fx hver fjerde fredag holder 

caféaften arrangeret af Levuk som er en institution for udviklingshæmmet, så er der flest 

udviklingshæmmet, men hvis de arrangerer caféen med andre aktører i Street-Lab, så er 

sammensætningen langt mere mangfoldig. 

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Oprindeligt var tanken om at oprette caféen i det regionale spillested Klaverfabrikken. Det ville have været 

en udfordring at have planlagt caféen der, pga. den manglende fleksibilitet. Vi besluttede at flytte caféen 

til Street-Lab. Her var lokalerne i starten af året ikke permanente, vi skulle opbygge en helt café fra 

bunden. Derfor lå der et stort arbejde at opbygge og en usikkerhed og udfordring ved at opnå målet om at 

skabe et permanent samlingssted for Hillerøds unge. I projektperioden er Street-Lab og dermed Caféen 

blevet sikret i 2-3 år. Hvilket har vist at den trufne beslutning om at oprette i caféen i et hus, hvor 

højskoleelever og andre aktivister kan forme kan forme deres egne projekter fra bunden, var god.  



Er der elementer fra projektet, som vil blive forankret I jeres fremtidige højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb gerne  

Det havde en stor betydning, at Højskolen allerede i introugen 2018 introducerede eleverne til Street-Lab. 

Det var Højskolens idrætslærer, der tog initiativ til dette. Flere elever, som ikke har været involveret i 

projekterne, har i deres fritid lavet fotoprojekter og andre ting i cafeen. I introugen for forårsholdet 2019 

har nogle andre lærere stået for programmet og desværre ikke indtænkt cafeen i Street-Lab. Det illustrere, 

at brugen af sådanne faciliteter er lærer- og elev afhængigt. På sigt kunne det være interessant, hvis andre 

fag en ”Gør En Forskel” begynder at bruge cafeen og Street-Lab til undervisning. Men faciliteterne og 

bekvemmeligheden for både lærere og elever ved at blive på Højskolen trækker nok den anden vej. Vi vil 

uden tvivl bruge cafeen og Street-Lab i faget ”Gør En Forskel” og sporadisk vil cafeen og Street-Lab blive 

brugt af resten af Højskolen. Vi vil også fortsætte samarbejdet med de mange aktører i Den Sociokulturelle 

Landsby.  

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

projektet i 

fremtiden?  

Nej 

Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede projektmål?  

Det har været et helt fantastisk forløb. Vi har nu fået en permanent platform skabt af de unge og hele 

byens præmisser. Elever fra Grundtvigs Højskole har lykkedes gennem faget ”Gør en forskel” at søsætte 

projekter, men samtidig skabt dem sammen med andre unge og mange af dem er nu overtaget af lokale 

unge og borgere i Hillerød. Grundtvigs Højskole er gennem dette arbejde blevet en central spiller i det 

frivillige og sociale kulturelle arbejde i kommunen.  

Vi besluttede meget tidligt i forløbet under drøftelse med den projektansvarlige i FFD at rykke initiativet til 

Street-Lab i stedet for det regionale spillested Klaverfabrikken. Vi tog den beslutning, da der var større 

fleksibilitet for åbningstider, inddragelse af nye aktivister, planlægning af projekter og ejerskab i forhold 

til at opbygge en helt ny café. Vi vuderer, at dette var en god beslutning. Man har dog i Street-Lab en 

politik om ikke at have alkohol, og da dette emne betyder meget i alderen 15-25 år, så kan det svært at 

rekruttere dem til fester og koncerter. Caféen vil derfor nok få en større beslutning for unge i alderen 10-



16 år, og for målgruppen 15-25 år vil vi tiltrække flest ved spisninger, skateboarding og andre sociale og 

kulturelle projekter. Vi skal gennemtænke hvordan man skaber en ungekultur uden alkohol- Beslutningen 

ved ikke at have alkohol har betydet at caféen er blevet et sundt og konstruktivt sted for de yngre og de 

ældre, som ikke ønsker at være et sted med fulde mennesker. Det vurderer vi vejere end at caféen bliver et 

fest sted, hvor vi tiltrækker unge, der hovedsageligt er interesseret i at drikke sig fulde og ikke være gode 

rollemodeller for de yngre som ofte kan være sårbare.  

hvad er de væsentligste erfaringer fra projektet i forhold til højskolernes folkeoplysende arbejde?  

Økonomi 

Det har været et enormt arbejde at både at skulle koordinere samarbejdet, opbygge café og realisere 

projekterne. Derfor har det været rart at FFD afsatte 25.000 kr i lønmidler til dette arbejde. Til reetablering 

af den nye café og resten af faciliteterne har vi fået støtte på i alt 80.000 fra andre fonde, og kommunen 

og er fra 2019 gået ind med 144.000 til støtte af husleje, 250.000 kr til lønmidler i Street-Lab og den 

sociokulturelle landsby og 50.000 kr til aktiviteter. 

 

Ud af huset 

Det er vigtigt at et samskabelsesprojekt finder sted uden for højskolens matrikel, da ejerskabet på den 

måde er hele byens. Men det er overraskende, hvor svært det er at få højskoleelever ud af højskolen. De 

elever, da er direkte involveret i projekter, er meget mobile og ekstra engageret, da de er i gang med at 

skabe noget sammen med andre uden for højskolen, men vi skal stadig gennemtænke, hvordan elever på 

Grundtvigs Højskole på en naturlig måde tager ejerskab og deltager mere spontant i sådanne initiativer. 

Efterskolen, som vi samarbejder med, har deres skole som nabo til caféen. De har i større omfang taget 

ejerskab, det handler om afstand men også om konkrete behov. Hvor Grundtvigs Højskole stort set har alt 

som fx café, gymnastiksal, kultur, musik, mad og hinandens samvær. Jeg savner stadig, at vi på 

Grundtvigs Højskole knækker koden om, hvordan vi får eleverne til at søge ud i andre fællesskaber og at 

højskolerne tiltrækker flere unge til sine arrangementer. De fleste lokale som deltager i arrangementer på 

højskolen er pensionister.  

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

Grundtvigs Højskole synes, at det er godt, at FFD støtter højskolernes initiativer i 

forhold til at skabe permanente samarbejdsplatforme med den by som højskolerne 

ligger i. Vi har nu etableret caféen og et stærkt netværk i kommunen, som skaber 

projekter  



puljemidlerne 

generelt?  

 
 


