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Forord
 
Projektlederens rolle og opgaver

Processen fra idé til realisering af fælleshaven

Fase 1: Initiativ
 Dialogaktivitet: Ønsker til fælleshaven
 Planlægningsark: Hvad skal vi undersøge og vide, inden vi kan gå i gang?
 Gode råd om opstart af en fælleshave

Fase 2: Inddragelse
  Dialogaktivitet: Hvad glæder jeg mig til? Hvad kan jeg bidrage med?
 Planlægningsark: Idéer til havens design
 Gode råd til design af haven
 Samlingssted og udekøkken

Fase 3: Etablering
 Dialogaktivitet: Valg af afgrøder og dyrkningsplan
 Dialogaktivitet: Prioritering af de vigtigste indkøb til etablering af haven
 Planlægningsark: De første havedage
 Gode råd til planlægning af de første havedage
 Dialogaktivitet: Havegruppens samarbejdsaftale

Fase 4: Livet i haven
 Dialogaktivitet: Beslutningsark til løbende møder i havegruppen
 Dialogaktivitet: Hvad vil vi gerne have fokus på i fælleshaven i det næste stykke tid?
 Gode råd til livet i fælleshaven
 Tips til samarbejdet om haven
 Årets gang i haven
 Planlægningsark: Aktiviteter i fælleshaven
 Dialogaktivitet: Regler for haven
 Dialogaktivitet: Idéer til at engagere flere i fælleshaven
 Madaktiviteter 

Fase 5: Evaluering
 Dialogaktivitet: Evaluering af fælleshaven
 Planlægningsark: Hvordan skal fælleshaven organiseres og finansieres fremover?
 Gode råd til til organisering af fælleshaven
 Formel eller uformel organisering?
 Grundprincipper og vedtægter fra Vapnagaard
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Alle har ret ti l en have! Også alle, der bor alment, og dem er vi trods alt 1,1 millioner af i Danmark. 
Næsten hver femte indbygger, hver med sin egen historie, sit eget talent og drømme.

I haven kan alle føle sig som en vigti g del af det fællesskab, der opstår, når vi får noget ti l at gro sammen.  
Der skal fræses, graves og plantes. Luges, passes og vandes. Høstes, slæbes og skylles. Der skal kløves 
brænde, laves bål og snitt es løg. Brygges kaff e, heppes og organiseres. Googles, tjekkes og rådgives. 
Belønningen er målti der lavet af vores helt egne grøntsager og magiske oplevelser med naboer, der 
bliver venner, der bliver familie.

Denne guide er ti l dig, der vil lave fælleshaver i eller nær boligområder. Dig, der ønsker at være pro-
jektleder for en inddragende proces fra ide ti l virkelighed. Formålet med fælleshaven er altså at skabe 
fællesskab, tryghed og stolthed, kompetenceudvikling og livsmestring. 

Opbygning af guide, og hvordan du kan bruge den
Guiden indledes med et kapitel om projektlederens rolle og opgaver, og resten af guiden er opdelt i 
fem faser: 1. Initi ati v, 2. Inddragelse, 3. Etablering, 4. Livet i haven og 5. Evaluering. Hver fase indeholder 
konkrete værktøjer og øvelser ti l møder, dialog og planlægning. De kan bruges, når du, dine mediniti a-
ti vtagere eller din havegruppe holder møder, drøft er og planlægger, hvordan I kan etablere haverne, 
engagere beboere og afh olde sociale akti viteter. Alle øvelser kan bruges enkeltstående, uafh ængigt 
af hinanden, og du kan fi nde mere informati on og inspirati on på Haver ti l Mavers hjemmeside 
www.haverti lmaver.dk.

Tankerne bag Bo og Gro
Guiden bygger på erfaringer fra projektet “Bo og Gro - opblomstring af naboskab i almene boligområder” 
- et samarbejde i perioden 2015-2017 mellem Områdesekretariatet Helsingør og den almennytti  ge for-
ening Haver ti l Maver, støtt et af Nordea-fonden. Guiden er blevet ti l på baggrund af erfaringer med at 
lave fælleshaver i tre almene boligområder, på evalueringer fra CFBU og Gehl, og på foreningen Haver 
ti l Mavers øvrige erfaring med have- og madbaseret udvikling. Undervejs vil du fi nde fortællinger og 
erfaringer fra beboere og professionelle, der har været en del af projektet. 

Målet er, via en empowermentproces, at klæde beboerne på ti l selv at anlægge, bruge og videreudvikle 
fælleshaven som en udvidet del af deres hjem. En proces, hvor beboere oplever følelsen af at være vigti g 
for andre, får ny viden og venskaber og - forhåbentlig - genskaber fortroligheden med et hjemmedyrket 
målti d i venners lag. Tanken er, at fælleshaven ikke blot er en akti vitet, der foregår i boligområdet, men 
en del af dét at bo der.

BoGro er et professionelt, fondsstøtt et initi ati v, der har givet både muligheder og begrænsninger. Særligt 
ti dsrammen på ét år i hvert boligområde har givet udfordringer, og en god fælleshave tager ti d – ti d ti l at 
modnes, personliggøres og forankres. Derfor skal opfordringen også lyde: Dyrk det, der virker! Pluk, klip, 
print i bogen og gør det, der giver mening for netop din fælleshave – processer er aldrig snorlige, 
og vejen ti l alle haver er fuld af ujævnheder, ukrudt og uforudsigeligheder.

God arbejdslyst!

Forord
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Projektlederens rolle og opgaver

Metoderne til at undersøge, om I når jeres mål, 
er også forskellige. I forhold til måling af etablering 
af fælleshaven og aktiviteter, vil det være oplagt 
at bruge kvantitative metoder, mens måling af 

initiativer og fællesskab kræver en mere åben og 
kvalitativ tilgang, hvor I går nysgerrigt på opda-
gelse i beboernes perspektiver og oplevelser. 

Projektledelse i empowermentprocesser 
Projektleders rolle i en empowermentproces, som 
skal munde ud i en beboerdrevet fælleshave, er 
meget alsidig. Opgaverne handler om alt lige fra at 
engagere beboerne og grave i haven til at samar-
bejde med driften og afdelingsbestyrelsen.

Det er svært at lave en færdig plan for, hvordan 
haven skal etableres og ende med at se ud, fordi 
det kommer an på, hvad beboerne ønsker og har 
lyst til at engagere sig i, i deres fritid. Derfor er det 

en god idé at arbejde med en fleksibel procesplan 
med plads til løbende justeringer, og uden for 
mange fastlagte mål for havens indretning og ak-
tiviteter. Dog skal det være tydeligt for beboerne, 
hvad de har indflydelse på, og hvad der er beslut-
tet på forhånd.

Beslutningstagerne, der ejer og finansierer pro- 
jektet, skal også være indstillet på at tænke 
fleksibilitet ind i processen, så der bliver skabt 
plads til beboernes idéer og engagement.

Eksempler på mål:

 MÅL FOR INITIATIV OG FÆLLESSKAB 

 Beboere skal opleve, at de kan: 
 ● bidrage til haven og sætte egne initiativer i gang
 ● komme til orde og få indflydelse på beslutninger
 ● få hjælp til at føre deres idéer ud i livet

 Beboerne skal opleve et fællesskab hvor:
 ● der er en samarbejdskultur præget af 
  respekt og tillid
 ● alle beboere har mulighed for at deltage   
  og bidrage med forskellige ressourcer 
  og kompetencer
 ● der opstår nye relationer mellem beboere 
  - også uden for haven 

MÅL FOR ETABLERING AF FÆLLESHAVE 
OG AKTIVITETER 

X antal haver, plantekasser, afgrøder
X antal havedage med X antal deltagere
X antal fællesspisninger i haven
X antal besøgende i haven

”Et tegn på succes er ikke altid, om der kommer 
mange forbi til et arrangement. Det kan også være, 

at der kommer en familie ned og griller, mens vi går i haven 
og arbejder. På den måde indleder vi en dialog, vi hjælper 
hinanden og får kendskab til nye beboere. Eller succes kan 
måles på, hvor mange gange beboerne, der selv har taget 

initiativ til aktiviteter i haven. Det kan være værdien for 
forbipasserende beboere eller naboer, der får en dejlig 

oplevelse, eller når faste deltagere i haven får 
mobiliseret deres netværk.”

Lyng, Projektleder BoGro

”De beboere, der dukker op 
til de store arrangementer, giver synlighed 

til projektet og kan være med til at skabe tryghed 
omkring det – at det er godt nok. De store 

arrangementer kan også være en indgang for dem, 
der ikke lige kom med ved første opstartsmøde eller 

ikke helt har mod til bare at møde op en dag. Det har 
været vigtig for os at balancere store og små 
arrangementer – for de mange og for de få” 

Lyng, Projektleder BoGro
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Empowerment opgaver
Handler om, at:
● Sikre, at der bliver skabt en tryg ramme, hvor  
 mange forskellige beboere kan mødes på tværs  
 og lære at samarbejde.
● Understøtte, at beboerne får øje på egne og  
 andres evner, ressourcer og kvaliteter.
● Tage højde for mangfoldigheden i beboersam- 
 mensætningen ift. alder, ressourcer, interesser  
 og kulturel og uddannelsesmæssig baggrund.
● Understøtte beboernes initiativer, udvikling  
 og samarbejde, så de selv kan drive haven og  
 fællesskabet videre i fremtiden.
● Opsøge og mobilisere beboerne.

Kompetencer man bruger som projektleder:
● Relationskompetence. Kunne lytte og aner- 
 kende gennem en åben og nysgerrig tilgang til  
 alle beboere. 
● Evne til at samarbejde, motivere og mobilisere  
 beboerne, og styrke deres tro på at de er i stand 
  til at klare haven selv. 
● Viden om gruppedynamikker og konflikthånd- 
 tering.
● Kunne slå koldt vand i blodet, og tage ét skridt  
 ad gangen – empowerment tager tid. Være  
 god til at opdage og fejre de små succeser og  
 fremskridt.

● Være god til at navigere i kaos og være fleksibel  
 over for kontekst og konkrete behov.
● Kunne facilitere inddragende processer på  
 workshops og møder.

Planlægning af proces og praktiske opgaver
Handler om, at:
● Planlægge og gennemføre en proces, der sikrer  
 gode rammer for at få etableret en fælleshave  
 med beboerinddragelse.
● Have styr på det praktiske omkring etablering  
 af haven, materialer, indkøb osv., og trække  
 nødvendig haveviden ind.
● Lave en god tidsplan – og holde den, så man  
 kan nå de ting, der skal nås, før sæsonen over- 
 haler projektet.

Kompetencer man bruger som projektleder:
● Kunne danne sig et overblik, planlægge, koordi- 
 nere og løbende justere procesplaner efter  
 behov.
● Kunne gå fra tanke til handling og få de prak- 
 tiske opgaver ført ud i livet.
● Viden om haver og afgrøder, eller vide hvor  
 man kan finde den.
● Viden om byggeri af plantekasser, pizzaovne  
 osv., eller vide hvor man kan finde den.
● Viden om indkøb af de rette materialer, eller  
 vide hvor man kan finde den.

Empowerment opgaver
55% Planlægning af proces og 

praktiske opgaver
35%

Strategiske opgaver
10%

Projektlederens 3 roller
Projektlederens arbejdsopgaver i udviklingen af 

en fælleshave ligger inden for tre overordnede 
områder, som fordeler sig nogenlunde således:
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Strategiske opgaver
Handler om, at:
● Interessehåndtere, strategisk kommunikati on  
 og samarbejde med indfl ydelsesrige aktører i  
 området. 
● Samarbejde med drift en.
● Sikre, at projektet opfylder projektmålene på  
 ti lfredssti llende vis.
● Have kontakt ti l beslutningstagere og investorer  
 i projektet og lave løbende afrapportering i  
 forhold ti l strategiske mål og justering af pro-
 jektet.

Kompetencer man bruger som projektleder:
● Politi sk forståelse, opmærksomhed på forskel- 
 lige dagsordner, og at kunne navigere i et felt  
 med fl ere forskellige dagsordner, som ikke alti d  
 spiller sammen. 
● Digital kommunikati on og interakti vitet – dét  
 at bruge ti d på at lave og svare på opslag på 
 Facebook, WhatsApp eller andet med f.eks.  
 billeder fra arrangementer, små ti ps ti l haven  
 eller sjove madvideoer. På den måde kommer  
 man i kontakt med fl ere beboere på tværs af  
 sproglige barrierer og dokumenterer overfor  
 hinanden, at der er gang i et fællesskab.

”Det kan tage lang ti d at skabe engagement, 
og acceptere at det er ok. F.eks. har vi lavet en 

liste over alle mulige små akti viteter som folk kan 
få ti ldelt, når de kigger ned og er nysgerrige. På den 
måde griber vi alle, der kommer forbi og måske ikke 

har overskud eller lyst ti l at tage fat på større opgaver 
i haven. Så kan de få ti l opgave at plukke bukett er af 

blomster ti l at pynte bordet og lign.”

Lyng, Projektleder BoGro

”Som projektleder er det en fordel, 
at man kan forholde sig neutralt ti l de konfl ikter 

og grupperinger, der kan eksistere i et boligområde. 
Jeg har forsøgt ikke at gå ind i gamle konfl ikter, 

men i stedet fokuseret på at skabe så mange indgange 
ti l havens fællesskab som muligt, så der er mulighed

 for, at mange forskellige beboere kan deltage 
på forskellige præmisser” 

Lyng, Projektleder BoGro

Lyng
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Ressourcekortlægning: 
Hvilke eksisterende ressourcer, 
beboernetværk, nøglepersoner 
mv. kan være en hjælp i projek-
tet?

Opsøge lokale relevante net-
værk, engagerede beboere og 
interessenter.

Evt. arrangere inspirationstur for 
de beboere I ønsker at mobilisere. 

Invitere, mobilisere og engagere 
bredt blandt beboerne.

Afholde opstartsworkshops 
for alle interesserede beboere. 
(Invitér tolke, hvis der er behov 
for det)

Skabe overblik og tryghed: 
Forklare projektets rammer, 
muligheder og begrænsninger.
Lytte til beboernes idéer og 
drømme. 

Overblik og tidsplan for den 
overordnede proces. Undersøge 
praktiske muligheder, tilladelser, 
udfordringer, mv.

Koordinere beslutning om, hvad 
der skal etableres i haven + 
økonomisk prioritering inden for 
budgetramme, så materialer kan 
bestilles hjem.

Koordinere beslutninger om valg 
af planter, så de kan bestilles.

Indhente priser på diverse 
materialer. 

Lave skitser til haven.

Lave og svare på opslag på 
sociale medier såsom Facebook 
eller WhatsApp.

Interessentanalyse: Hvem har 
indflydelse på om vi kan lykkes? 
Hvor kan vi finde opbakning/
modstand? 

Sikre opbakning fra baglandet 
(driften, ledelse, afdelings- 
bestyrelser osv.)

Evt. inspirationstur for strategiske 
interessenter og beslutningstage-
re for at sikre opbakning.

Invitere ledelse, drift og projekt- 
ejere til opstartsworkshops 
(de vil ofte gerne sige et par 
ord i den sammenhænge.)

Statusorientering til baglandet.

Kom godt i gang med planlægningen af processen

Erfaringerne fra BoGro er, at etablering af en fælleshave typisk foregår i fem faser: 1. Initiativ, 
2. Inddragelse, 3. Etablering, 4. Livet i haven og 5. Evaluering. Som projektleder 
har du forskellige roller og opgaver i hver fase:

Projektlederens rolle og opgaver i de forskellige faser

Empowerment opgaver Planlægning af proces og 
praktiske opgaver

Strategiske opgaver

Fase 1:  
Initiativ

Fase 2:  
Inddrag- 
else
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Invitere og mobilisere beboere 
til havegruppemøder og de 
første havedage/arbejds- 
weekender.

Facilitere havegruppemøder 
og de første havedage/arbejd-
sweekender.

Sørge for at alle kan bidrage og 
deltage aktivt og være åben for 
idéer og initiativer.

Mobilisering og opbygning af 
lokalt engagement og ejerskab 
gennem fælles arbejdsdage og 
sociale arrangementer.

Løbende dialog og hjælp til 
samarbejdet om haven. 

Sikre plads til mange initiativer 
og deltagelsesformer.

Bakke op om havegruppens 
proces til at blive selvkørende/
forankret i boligområdet.

Videndeling og overdragelse af 
projektlederrolle til de frivillige 
frontløbere, hvis der er kapac-
itet til det. Alternativt til lokale 
bærende kræfter som afdel-
ingsbestyrelse, den lokale drift, 
lokal forening eller boligsocial 
helhedsplan.

Indkøb af materialer.
Koordinere med gartnere/ 
driftspersonale etc. 

Planlægge og koordinere det 
praktiske omkring havedage.

Slå billeder op på sociale 
medier og vise processen 
for de involverede.

Afholde faste havedage. 

Indkøbe materialer.

Planlægge og afholde kurser, 
madevents osv.

Digital kommunikation og 
visuelt materiale.

Facilitere afsluttende evalu- 
eringsmøde med havegruppen 
og lokale samarbejdspartnere 
(drift, afdelingsbestyrelse mm.)

Undersøge muligheder for 
fremtidig finansiering og evt. 
afholde fundraising workshop 
for havegruppen.

Statusorientering til baglandet.

Statusorientering til baglandet.

Koordinere midtvejsevaluering 
for aktive beboere og sikre for-
midling af resultater.

Statusorientering til baglandet.
Intern evaluering.

Sikre formidling af resultater.

Projektafslutning og over- 
dragelse.

Empowerment opgaver Planlægning af proces og 
praktiske opgaver

Strategiske opgaver

Fase 3:  
Etablering 

Fase 4:  
Livet i
haven

Fase 5:  
Evaluering 

TIP:  
Overvej, om der er mulighed for
 gradvist at overdrage hele eller 

dele af projektlederrollen til 
udvalgte beboere, der har ressourcer, 
kapacitet og energi til at føre arbejdet 

videre ogsom også har øje for 
de menneskelige udviklings- 

processer i projektet. 
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Værktøjer til hver fase
I resten af guiden har vi samlet erfaringer og 
dialogværktøjer fra de tre BoGro fælleshaver, 
som projektledere kan bruge som inspiration 
til at planlægge og gennemføre beboerind- 
dragende møder og workshops i de fem faser. 
Værktøjerne består af:

 Dialogaktiviteter: Inspiration til at strukturere  
 og facilitere dialog og idéudveksling om ønsker,  
 holdninger og konkrete emner.
 
 Planlægningsark: Ark med relevante 
 afklaringsspørgsmål til den enkelte fase.

 Gode råd: En samling af gode råd, som kan  
 kopieres og inspirere, når I drøfter spørg  
 smålene på planlægningsarket.

Oversigt over værktøjer:

FASE VÆRKTØJ TYPE SIDETAL 
 
 Fase 1: Initiativ
 Dialogaktivitet: Ønsker til fælleshaven    21 
 Planlægningsark: Hvad skal vi undersøge     23
 og vide, inden vi kan gå i gang?  
 Gode råd om opstart af en fælleshave    24  
   

 Fase 2: Inddragelse
 Dialogaktivitet: Hvad glæder jeg mig til?     34
 Hvad kan jeg bidrage med?
 Planlægningsark: Idéer til havens design    39
 Gode råd til design af haven    40
 
 
  Fase 3: Etablering
 Dialogaktivitet: Valg af afgrøder og dyrkningsplan     49
 Dialogaktivitet: Prioritering af de vigtigste     50
 indkøb til etablering af haven
 Planlægningsark: De første havedage    51
 Gode råd til planlægning af de første havedage     52
 Dialogaktivitet: Havegruppens samarbejdsaftale    53
 
 
  Fase 4: Livet i haven
 Beslutningsark til løbende møder i havegruppen    60
 Dialogaktivitet: Hvad vil vi gerne have fokus på i     61
 fælleshaven i det næste stykke tid?    
 Gode råd til livet i fælleshaven    62
 Planlægningsark: Aktiviteter i fælleshaven    67  
 Dialogaktivitet: Regler for haven    68  
 Dialogaktivitet: Idéer til at engagere flere i fælleshaven    70

  
  Fase 5: Evaluering   
 Dialogaktivitet: Evaluering af fælleshaven    79  
 Planlægningsark : Hvordan skal fælleshaven organiseres     80
 og finansieres fremover?  
 Gode råd til organisering og finansiering af fælleshaven    81 
 

!

!

!

!

!

!
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Det der virker er relati oner”
Det tager ti d at opdyrke et forhold ti l folk, og for 
Majda Hamad, boligsocial koordinator i Nøjsom-
hed, er alle muligheder for at skabe nye relati oner 
ti l områdets beboere værdifulde for hendes ar-
bejde. “Fælleshaven har givet adgang ti l nogle 
andre grupper”, siger hun og forklarer, hvordan 
især børnene åbner døre ti l deres forældre, bed-
steforældre og søskende. Men det er ikke kommet 
af sig selv, og det har overrasket Majda, hvor svært 
det er at skabe medvind for nye, ukendte projek-
ter. “På trods af, at de havde hørt om og glædede 
sig ti l BoGro kom ti l Nøjsomhed”.

Ligesom drift en påvirker fælleshaverne, kan 
de boligsociale medarbejdere være med ti l at 
understøtt e og kickstarte ti lliden ti l nye ti ltag 
såsom fælleshaverne. “I begyndelsen spurgte jeg 
mange beboere om, hvorfor de ikke var i haven. 
De svarede oft e: ‘Du er der ikke’” fortæller Majda 
og forklarer, at forventningerne ti l haverne var 
tårnhøje forud for etableringen. 

Beboerne kunne ikke genkende, hvad de havde 
set af fælleshaver andre steder. “Mange af dem 
havde jo hørt om fælleshaverne i Vapnagaard og 
Tibberupparken og i København, og glædede sig 
helt vildt“, fortæller Majda. Derfor var det svært 
at forstå processen frem ti l, at det hele bare spirer 
og kører. 

“Ting tager jo ti d, og jeg fi k virkelig bekræft et, 
hvor vigti gt samarbejdet mellem projektlederen 
og de boligsociale medarbejdere, og selvfølgelig 
drift en er”.

“

Majdas vigti gste redskab i det boligsociale 
arbejde er relati oner.
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Processen fra 
idé til realisering af fælleshaven

Fase 1: 

Initiativ
Idémøde med lokale ildsjæle

Her får I hjælp til: At tale om 
ønsker og visioner for fælleshaven, 

og finde ud af hvad I skal under- 
søge for at finde et godt 

sted til haven.
Side 17

Fase 2: 

Inddragelse
Workshop for beboerne

Her får I hjælp til: At inddrage 
mange beboeres ønsker, viden 

og erfaringer, og sammen få 
idéer til fælleshavens ind- 

retning. Side 29

Fase 5: 

Evaluering
Evalueringsmøde for alle

Her får I hjælp til: At evaluere, 
hvordan det går i fælleshaven, 

lave justeringer og tale om, 
hvordan haven skal organi- 

seres fremover. 
Side 75

Fase 3: 

Etablering
Første møde i havegruppen

Her får I hjælp til: At lave aftaler 
om havens indretning, afgrøder, 

redskaber, indkøb osv. 
At planlægge første have- 

dag for alle beboere.
Side: 45

Fase 4: 

Livet i haven
Løbende havegruppemøder

Her får I hjælp til: At etablere gode 
rutiner i haven, faste havedage, 

sociale aktiviteter og fælles- 
spisning. At løse udfordringer, 

der kan opstå i haven.
Side: 55
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Fase 1: 

Initiativ
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Kast jer ud i det - eksperimentér og 
fi nd nogen med bare lidt grønne fi ngre”

Annett e er en meget udadvendt og opsøgende 
person, der har boet i Vapnagaard i 25 år. Man 
skulle egentlig tro hun allerede kendte alle i 
Vapnagaard, men fælleshaven har fakti sk åbnet 
døren ti l nogle helt nye beboere, som ikke lige 
var i hendes netværk. ”Nu hilser jeg på dem fra 
havegruppen nede i supermarkedet, og eft er 
pizzaarrangementerne kender jeg fl ere af 
børnefamilierne”, fortæller Anett e.

For Annett e vokser fælleshaven ind i nogle af de 
helt store udfordringer, der er i samfundet. ”Med 
den verden vi lever i er der altså brug for at vi 
nærmer os hinanden – at vi tør at tale sammen 
og få noget ti l at gro sammen”, forklarer hun. ”Og 
så er det et modstykke ti l det Vapnagaard, der vis-
es i medierne”. På den måde, synes Annett e, bliver 
det ikke så ensidigt med alle forsiderne om band-
er, kriminalitet og hærværk, og alle de ressourcer, 
som er i området får lov at skinne igennem. 

Fælleshaver på grund af ressourcer
Når man som Annett e kender sit hjem og er en-
gageret i det, så giver hun også et nyt perspekti v 
på fortællingen om fælleshaver – et perspekti v, 
som er særlig interessant i forhold ti l samspillet 
mellem beboere og professionelle. ”Jamen, BoGro 
har ligesom bare givet anledning ti l, at vi kunne 
vise ’hey, vi er mere end negati ve avisforsider’, 
men alle kræft erne i demokrati et og de frivillige 
har jo gjort, at det er lykkedes, og det var her jo i 
forvejen”, fortæller hun. 

Med andre ord; BoGro-haverne er en eff ekt af 
noget, der allerede eksisterer i Vapnagaard. Det 
kan sagtens lykkedes andre steder uden så mange 
kræft er, men det kræver, at nogen går forrest og 
virkelig kæmper for det, lyder anbefalingen fra 
Annett e. ”Kast jer ud i det – eksperimenter og fi nd 
nogen med bare lidt grønne fi ngre”.

Grønne fi ngre er et must
Og netop de grønne fi ngre har været vigti ge i Vap-
nagaard. ”Vi fi k leveret tre slags jord og gravet det 

ned i forkert rækkefølge (…) det gav en del 
udfordringer i starten”, fortæller Annett e og for-
klarer, hvordan der også opstod en diskussion om, 
hvorvidt der skulle suppleres med kunstgødning. 
”Vi fandt heldigvis en anden vej, men det viser 
bare, hvor forskelligt alle kigger på en have og 
udbytt et”.

Fælleshaven er også i sig selv med ti l at defi nere 
nogle rammer. ”Hvis der kun er to rækker gule-
rødder, så lægger det også op ti l at de bruges i 
fællesskab – for så er der jo fakti sk rigeligt ti l ét, 
fælles arrangement”, siger Annett e. Men helt præ-
cis hvor fælles haven kan være, ved Annett e ikke 
”Selvfølgelig kan man ikke sidde 200 mennesker 
og beslutt e alti ng, der skal jo være en kerne, der 
ligesom står for det og vi skal jo også ud og fi nde 
penge ti l det næste år. Det er jeg spændt på”. 

“

Annett e synes fælleshaven åbner Vapnagaard op 
overfor omverdenen og viser et mere reelt billede 
af, hvordan her er at bo.
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1. At holde et idémøde, hvor du inviterer rele- 
 vante lokale kræft er blandt beboere, f.eks. 
 ildsjæle, repræsentanter fra afdelingsbe-
 styrelsen og boligsociale medarbejdere. Her  
 kan I tale om jeres ønsker ti l fælleshaven, og  
 hvad den skal bidrage med ti l området. 

2. At I sammen får undersøgt nogle af de prak- 
 ti ske forhold omkring grund, ti lladelse og  
 økonomi, og får talt om, hvordan I tænker at  
 organisere haven.

Hvem skal inviteres ti l idémødet? 
Invitér fem ti l seks repræsentanter fra netværk 
og ildsjæle i området, så du får overblik over 
eksisterende ressourcer og sikrer bred opbakning 
fra starten. Tænk gerne ud over dit eget net-
værk, og dem taler du med ti l hverdag. Det kan 
være repræsentanter fra den lokale kvindeklub, 
skakklub, bydelsmødre og afdelingsbestyrelsen. 
På den måde får du et mangfoldigt perspekti v på, 
hvilke behov en fælleshave kan opfylde på tværs 
af sprog, etnicitet, køn, alder, faglig viden og er-
faringer med organisering af frivillige.

Når I har fået idéen ti l at etablere en fælleshave som en måde at styrke fællesskab i boligområdet, 
er første skridt: 

Fase 1: 

Initi ati v

Forslag ti l dagsorden ti l idémøde med lokale kræft er

1. Introdukti on. Tal kort om formålet med mødet, og hvad I skal lave sammen.

2. Præsentér, hvilke tanker du som projektleder har gjort dig indti l nu om etablering af 
 en fælleshave, og hvilke rammer, der er for projektet (f.eks. budget og projektlederrolle).

3. Tal om, hvilke ønsker I hver især har ti l fælleshaven. Brug øvelsen på side 21.

4. Hvad skal vi undersøge og vide inden vi kan gå i gang? Brug planlægningsarket på 
 side 23 og fi nd inspirati on i ’Gode råd om opstart af en fælleshave’ på side 24.

5. Aft al hvem der planlægger opstartsworkshop for alle interesserede beboere. 
 Find inspirati on ti l invitati on og opstartsworkshop under ‘Fase 2: Inddragelse’ 
 på side 30.

TIP: 
Du kan kombinere

idémødet med en gåtur 
i området, hvor I kigger 

på de forskellige mu-
ligheder for havens 

placering.

”I det nye udeområde har vi et fælles 
mødested, hvor der blomstrer nye venskaber 
og fællesskaber, og hvor madkulturer mødes 

over grøntsagerne og bålet.” 

Carina, bor i Tibberupparken

”Hvis det bare var små selvstændige 
nytt ehaver, så ville jeg nok ikke magte det. 

Det var på grund af fællesskabet, at jeg 
fi k lyst ti l at deltage.” 

Helle, bor i Vapnagaard
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Hvad handler øvelsen om: 
At I udveksler ønsker til, hvad fælleshaven skal bidrage med i boligområdet.

Sådan gør I: 
1. Kopiér arket til alle deltagere på mødet og klip sedlerne ud.
2. Vælg hver især tre ord fra bunken, som bedst udtrykker jeres ønsker til fælleshaven.
3. Tag en runde, hvor I på skift fortæller, hvilke ord I har valgt og hvorfor. Prøv om I kan finde frem 
 til ca. fem ord, som I kan blive enige om. 
4. Skriv jeres fælles ønsker til haven ned på arket ‘Manifest’ på næste side.

Fællesskab og 
naboskab

Lære at dyrke en 
have

Samarbejde

Udvikle
sprogkundskaber

Fællesspisning og 
madlavning

Lære at bygge borde, 
bænke osv.

Fælleshaven skal 
være baseret 

på frivilligt arbejde

Tryghed

Sund kost

Bæredygtighed

Sammenhold på 
tværs af generationer

Noget pænt at se på

Lære andre kulturens 
mad og afgrøder

Gøre en forskal for 
alle beboere

Hygge

Økologi

Leg

Egen høst

Lære børn at dyrke 
en have

Lave at lave mad på 
bål

Nye venner

Trivsel

Kulturmøde

Opholdsrum for hele 
familien

Et sted hvor alle kan 
være med

Samarbejde med 
børnehave, SFO i 

området

Dialogaktivitet: Ønsker til fælleshaven 

Klip langs de stiplede linier 
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Manifest

Vores fælleshave skal:

1

2

3

4

5

Husk der skal være tid til 

gode kaffepauser
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Nu skal I drøft e muligheder. Skriv dereft er beslutningerne ned.

Find inspirati on ti l at svare på spørgsmålene under ’Gode råd om opstart af en fælleshave’ på side 24.

Planlægningsark: Hvad skal vi undersøge og vide, inden vi kan gå i gang?

Hvor i boligområdet skal vi placere haven?

Hvem ejer arealet? Og hvordan får vi ti lladelse ti l at bruge det?

Hvordan skal vi organisere haven? 
F.eks. en fast havegruppe, en projektleder/tovholder.

Hvor mange penge skal vi bruge? Og hvad kan vi selv skaff e? 
F.eks. genbrug af redskaber, værktøj, træ mm.

Hvem skal vi huske at samarbejde med om fælleshaven? 
F.eks. afdelingsbestyrelse, boligselskab, ansatt e, lokale klubber, foreninger, insti tuti oner.
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Gode råd om opstart af en fælleshave

!

Tips til at vælge et godt sted 

● Let adgang til vand. Det er vigtigt at have let  
 adgang til vand, så I kan vande planterne, når  
 der er behov. Den optimale løsning er at have  
 adgang til en vandhane og en vandslange, som  
 kan nå hele vejen rundt i haven. Alternativt kan  
 I installere en vandtank, hvis ikke der er adgang  
 til en vandhane lige ved haven. Især plante- 
 kasser skal vandes meget.

● Meget sollys. Der skal være nok sollys til at  
 planterne kan gro, så prøv at finde et sted, hvor  
 der er fuld sol hele dagen. Tjek om der er træer  
 eller gavle, der kan skabe skygge, og undersøg,  
 hvordan solens lys er på forskellige tidspunkter  
 af dagen og henover året - spørg gerne bebo- 
 ere, der bor i nærheden.

● Læ for vinden. Steder med meget vind, kan  
 svække vækstbetingelserne. Læ er både godt  
 for planterne, og rart at opholde sig i, når I er i  
 haven.

● Tjek jordforholdene. Er jorden forurenet? Egner  
 den sig til et bed direkte i jorden, eller skal der  
 bygges plantekasser? Det har også indflydelse  
 på prisen. Det er billigst at etablere haven  
 direkte i jorden, hvis jorden er løs og af en  
 rimelig kvalitet. Spørg kommunen, hvis I er 
 i tvivl, de kan give vejledning om jordbunds- 
 prøver. 

● Let adgang til fælleshaven. Vælg et sted, som  
 folk let kan se og komme til, ogsom naturligt  
 vil blive opfattet som et fællesområde, og  
 ikke en ”lukket klub” for en bestemt opgang.  
 Det kan være i forbindelse med eksisterende  
 fællesarealer som en legeplads, grillplads eller  
 steder, hvor mange mennesker passerer i løbet  
 af dagen.

● Mulighed for aflåst opbevaring af redskaber.  
 Det er en god idé at placere haven tæt på  
 indendørs opbevaringsmuligheder såsom et  
 redskabsskur eller et kælderlokale. Alternativt  
 kan I undersøge, om der må bygges et skur på  
 stedet, hvor I kan have nøgleboks med kode.

● Koordinering med driftspersonale. Nogle om 
 råder kan være friholdt til f.eks. byggematerial 
 er ved kommende renovering eller brændveje,  
 så tal med driftspersonalet om mulighederne.  
 De har også overblik over ledige kælderlokaler,  
 adgang til vand, mv.

Hvem ejer arealet – og hvordan får vi 
tilladelse til at bruge det?
Undersøg hvem der ejer arealet, og hvad der skal 
til for at få tilladelse til at etablere en fælleshave. 

Hvor i boligområdet skal vi placere haven? Det er en god idé at have undersøgt mulighederne for, hvor 
haven kan placeres i forhold til de gældende regler, inden du går i gang med at invitere en masse be-
boere til at være med i projektet. Gør brug af beboernes idéer og viden om området, når den endelige 
beslutning skal træffes om, hvor fælleshaven skal placeres. Jo flere, der er med til at sætte sit præg fra 
starten, jo større ejerskab.

”Det var godt jeg som driftschef 
var med til at udpege områder. 

Tænk nu, hvis haverne var blevet placeret 
dér, hvor vi lige om lidt skal opbevare 

byggematerialer og maskineri.” 

Rebecca, driftschef Vapnagaard

”I Vapnagaard er det faktisk netop de 
mindre hyggelige områder, vi har valgt, og som 

vi har gjort hyggelige med haverne. Faren ved at 
vælge allerede hyggelige og velfungerende steder 

er, at der er for mange, der har noget på spil, 
eller at det bliver et lukket og 

ekskluderende miljø.”

Lyng, Projektleder BoGro
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Hvis ejeren er:

● Boligselskabet: Her skal du tale med afdelings- 
 bestyrelsen og/eller eventuel områdebestyrelse.
● Kommunen: Kontakt teknisk forvaltning. Det  
 kan variere, hvilken afdeling det er relevant at  
 tale med i teknisk forvaltning, afhængigt af den  
 konkrete forespørgsel. 

Vent med at indhente de endelige tilladelser, til 
I har holdt en opstartsworkshop for alle interesse-
rede beboere. Så kan I være flere om opgaven 
og sammen vurdere, om det er det rette sted I 
har fundet. 

Hvad koster det at etablere en have?
Det koster altid noget at etablere og drive en  
fælleshave. Der er flere muligheder for at finde 
penge til haven i helhedsplanen, hos afdelingsbe-
styrelsen, i kommunen eller hos fonde. Undersøg 
hvilke materialer du selv kan skaffe. Måske er der 
gamle river eller en græsslåmaskine, der bare 
trænger til en kærlig hånd, eller gamle trærester, 
der kan bruges til plantekasser? Spørg også om 
donationer i netværket, ofte har folk ekstra plante-
skud, de glædeligt deler ud af.

Almindelige udgifter
● Leje/køb af grund. I almennyttige boligområder  
 skal der typisk ikke betales leje af grund, så  
 længe arealet er åbent for alle
● Køb og transport af jord, kompost og andre  
 genbrugsmaterialer
● Vand
● Frø og planter
● Redskaber
● Evt. materialer til plantekasser
● Evt. jordrensning eller befæstning af forurenet  
 jord
● Evt. fræsning af jorden
● Evt. elektricitet

En tommelfingerregel er, at man kan etablere 
en udmærket og rimelig stor have for omkring kr. 
60.000, selvom det naturligvis afhænger af størrelse 
og ambitionsniveau. Overvej at starte småt og 
udvide med årene. 

Hvem skal jeg huske at 
samarbejde med om fælleshaven? 

Boligselskab og afdelingsbestyrelse. I første 
omgang handler det om at have en god dialog 
med boligselskabet, afdelingsbestyrelsen og de 
boligsociale medarbejdere, hvis der er helheds- 
plan i boligområdet. Invitér repræsentanter med 
på jeres møder og informer løbende om jeres 
planer. Gennem et godt samarbejde fra starten 
kan det give jer muligheder og hjælp. Omvendt 
kan det risikere at blive en bremseklods, hvis ikke 
informationen er tydelig og rettidig.

Blå mænd/driften. Gå i dialog med de medar-
bejdere, der vedligeholder de grønne arealer i 
området. Det er godt at koordinere havens anlæg 
med dem og lave klare aftaler om pasning af de 
omkringliggende arealer. Hvis I laver brede græs- 
stier, kan driften fortsat slå græsset, hvilket sparer 
havens frivillige for noget arbejde. Driftspersonalet 
kan også hjælpe med at opbevare redskaber i 
deres skure, udlåne maskiner og finde materialer.

Lokale institutioner og foreninger. Overvej om I vil 
samarbejde med nogle af områdets lokale klubber, 
foreninger og institutioner. De kan få glæde af 
haven og måske bidrage med ressourcer i form af 
redskaber, viden, opbevaring og kontakt til andre i 
lokalområdet.

”Det var rigtig godt, at BoGro tog mig 
som driftschef med til Tibberupparken en 

sommeraften og spise mad over bål, så jeg kunne 
opleve en fælleshave. Det er ikke 100% beboerne, 
der kan det her, de skal samarbejde med driften 

for at give det levedygtighed.” 

Rebecca, driftschef Vapnagaard
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”På Vapnagaard fandt vi hurti gt ud af, 
at man blot skulle sige det højt, hvis man 

manglede noget. De blå og grønne mænd har 
godt overblik over overskudsvarer, der alligevel skal 

smides ud. Vi fi k stort set indrett et et helt kontor med 
genbrugte møbler og i haverne har beboerne fået 

lov at hente træstubbe, fl iser og andre nytti  ge
 materialer, der ellers ville være smidt ud.” 

Lyng, Projektleder BoGro

Hvordan skal vi organisere haven? 
Det er en god idé at overveje, hvordan du fores-
ti ller dig, haven skal organiseres, så beboere, der 
ønsker at engagere sig i haven, ved hvilken rolle 
og indfl ydelse de kan få. De typiske roller i fælles-
haven:

● Projektlederen, der har det overordnede ansvar  
 for at koordinere projektet. I starten vil det  
 typisk være projektlederen, der inviterer ti l  
 møder, undersøger ti lladelser og sørger for ind 
 køb af materialer. Senere kan projektlederens  
 rolle være at have kontakten ti l drift en og sørge  
 for, at der blive holdt løbende møder i have 
 gruppen.

● Havegruppen er en kerne af frivillige beboere,  
 der forpligter sig ti l at være med ti l at planlæg- 
 ge havens indretning i detaljer, arrangere have- 
 dage og sociale arrangementer. De lægger  
 en stor indsats i haven og har typisk stor ind- 
 fl ydelse på beslutninger omkring haven.

● Ad hoc frivillige er de beboere, som hjælper  
 ti l i haven med en afgrænset opgave f.eks. 
 som tomat-ambassadør. Ad hoc frivillige kan  
 både selv tage initi ati ver ti l ti ltag i haven eller 

 

 byde ind på afgrænsede opgaver, som have- 
 gruppen beder om hjælp ti l. 

● Brugere af haven er alle de beboere, der får 
 glæde af fælleshaven i deres hverdag. De bru- 
 ger haven som rekreati vt område, ti l børnefød- 
 selsdage og deltager i sociale arrangementer.  
 Brugerne bidrager typisk ti l fællesskabet og  
 hyggen i området.

”Det behøver ikke kun at 
være fælles. Vi kan også bruge haven 

hver for sig. F.eks. så jeg en familie der 
holdt børnefødselsdag i haven med bål,
 snobrød og pølser. Jeg kunne se det fra 

mit vindue. Det var hyggeligt.” 

Annett e, bor i Vapnagaard

”Selvfølgelig kan man ikke sidde 200 
mennesker og beslutt e alti ng, der skal jo 
være en kerne, der ligesom står for det, 

og vi skal jo også ud og fi nde penge ti l det 
næste år. Det er jeg spændt på.” 

Annett e, bor i Vapnagaard

”Det er vigti gt at det er uformelt. 
Sådan så folk ikke tænker, at hvis de skal 
ned i haven, så er det bare hårdt arbejde. 

Intenti onen er, at folk skal komme, uanset om 
du hakker i jorden eller ej. Bare fordi du hjælper 

med at så om foråret, behøver du ikke at 
passe haven hele sommeren.” 

Bjørn, bor i Tibberupparken

”Vi kontaktede 
den lokale SFO og arrangerede et møde, 
hvor vi forklarede om BoGro projektet. 

Vi ønskede sammen med SFOen at give børnene 
i Tibberupparken gode oplevelser i haven, og give 

en succesoplevelse ti l de børn, som kan have 
det svært. Det har været en stor succes.” 

Oti lia, haveformidler Haver ti l Maver
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Jeg ved noget om mennesker, og glade 
beboere gør bare drift sarbejdet lett ere”

BoGro har både givet mere og mindre arbejde ti l 
Rebecca og hendes kollegaer i drift en.

Rebecca beskriver ikke sig selv som en almind-
elig drift schef. For det første har hun sit kontor 
lokalt på Vapnagaard, og for det andet ved hun 
ikke så meget om bygninger, siger hun. ”Jeg ved 
noget om mennesker, og glade beboere gør bare 
drift arbejdet lett ere”. For Rebecca var BoGro 
et kulturmøde, som hun insisterede på skulle 
ti lgodese de kreati ve tanker og den hverdag, 
viceværter og gartnere gik i møde eft er initi a-
ti vtagerne rykkede videre.

Mange medarbejdere har mødt BoGro projek-
tet med modstand, og Rebeccas eget team var 
heller ikke lutt er begejstrede, da de fi k overbragt 
nyheden om beboerdrevne fælleshaver. ”Og det 
forstår jeg godt – der er så mange indsatser og 
gode intenti oner i boligområder, men ti t hænger 
den på drift en bageft er, uanset om det lykkes i 
en periode eller ej”, fortæller hun. Derfor insiste-
rede hun på at tænke forankring ind allerede fra 
første dag, så det ikke senere blev et spørgsmål 
om at rett e alle de ti ng, som ikke blev gjort hen-
sigtsmæssigt undervejs: ”Tænk nu, hvis haverne 
var blevet placeret dér, hvor jeg ved vi lige om lidt 
skal opbevare byggematerialer og maskineri”.

Allerede inden de første opstartsmøder var 
Rebecca med ti l at pege på de steder, hvor ha-
verne kunne ligge. ”Den ene have har vi lagt et 
sted, der har lav prioritet i forhold ti l vedligehold”, 
fortæller hun, og forklarer hvordan bede foran 
blokke, græsslåning og hækkeklipning har høj 
prioritet. ”Ved at lægge haverne i det område fi k vi 
fakti sk det mindre at slå, plus området fi k pludse-
lig en funkti on, hvor det før var meget øde”.

En ny drift skultur
Det kan dog være en udfordring at tænke drift en 
ind fra første dag – både rent prakti sk og kulturelt:
”I de boligområder, hvor drift en ikke sidder lokalt, 
vil det måske være svært for dem at se værdien af 
det her”, forklarer Rebecca og forklarer desuden, 
hvordan drift en jo måles på økonomi og på eff ek-
ti visering. ”Det er ligegyldigt, hvordan man vender 
det, så er et fælleshaveprojekt ikke en eff ekti visering”. 

Alligevel tror Rebecca på, at fælleshaver – i visse 
ti lfælde – giver drift spersonalet nye, konkrete 

arbejdsmetoder i forhold ti l at give nytt e og 
herlighedsværdi ti l et område, og måske mindske 
hærværk på de centrale pladser. ”Det at nogle om-
råder simpelthen tages i brug ved vi jo af erfaring 
har en eff ekt”, fortæller hun. Samti dig er der brugt 
mange penge på legepladser mellem blokkene, 
som desværre står tomme idag. ”Der er fælleshav-
er jo fakti sk en anden måde at skabe miljøer på, 
som legepladser slet ikke lykkedes med”, siger 
hun.

Det er ikke ti l at komme uden om, at Rebeccas 
velvilje har givet fælleshaverne medvind i Vapna-
gaard – medvind som ikke vil opleves på samme 
måde i alle boligområder. ”Det kræver folk, der er 
kulturbærende og folk, der tør at sige ’hey, lad os 
se om ikke det her fakti sk kunne gøre vores arbej-
de sjovere’ og derfor lett ere”.

I dag er viceværter og gartnerne på Vapnagaard et 
andet sted: ”De vil gerne bevare det her, fordi det 
giver noget nyt ti l deres arbejde, og de oplever, at 
der er sket noget i de boligområder, de arbejder i”, 
siger hun og forklarer, at ansvaret for at det lever 
videre stadig ligger hos beboerne. ”Men vi vil i 
hvert fald støtt e op, hvor det giver mening”.
 

“
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Og så kommer jeg med god karma”

Birthe har brugt haven som pusterum imens 
byggeriet i Tibberupparken har stået på.

Fælleshaven har været et afb ræk fra byggerodet 
og larmen, der lige nu huserer i Tibberupparken – 
og så har den ti lført området noget af det, Birthe 
holder allermest af; blomster.
 
Knap 30 år har Birthe boet i Tibberupparken – hun 
er lige fl ytt et ind i den tredje lejlighed, hvor hun 
har i sinde at blive boede. Der er sti llads lige uden 
for vinduet, larm fra ti dlig morgen ti l sen eft er-
middag, og så fl yder området med byggerod. Ja, 
det har været hårdt og uoverskueligt, fortæller 
hun, men i fælleshaverne får Birthe et ti ltrængt 
åndehul: ”Jeg kommer ti t derned for at nyde 
stemningen og roen – og så er det ligesom om jeg 
kan klare det lidt igen”.
 
Med, men ikke med med
På grund af gigt i hænderne har Birthe ikke haft  
mulighed for at være med i havearbejdet. Alligevel 
siger de andre, at hun en fast del af haveholdet, 
som byder ind med input og ønsker ti l haverne. 
”Min far gik i haven, og jeg har alti d syntes det 
var spændende at se noget gro – at vide noget 
om, hvordan man forvandler det ti l noget, der kan 
bruges”, siger hun. På den måde har Birthe sat sit 
præg, fordi hun har bakket op om de andre. ”Og så 
kommer jeg med god karma”, griner hun.
 
Til gengæld så ved Birthe at dem, der arbejder i 
haven godt kunne bruge lidt hjælp. Interessen for 

haven er faldet siden BoGro startede i Tibberup-
parken, og den faste gruppe er i dag kun på fem 
personer. ”Det ville være så godt at få fl ere med 
– altså akti ve bare med input”, forklarer Birthe 
og beskriver, hvordan moti vati onen for hende er 
vokset med årene: ”Jeg skal bare ned og se, hvad 
de laver”.
 
Der gik ged i kartofl erne
Tibberupparkens fælleshave har været temmelig 
stor – måske for stor, men for Birthe og havegrup-
pen har det også betydet, at forbipasserende og 
naboer har kunnet få glæde af det større udbytt e. 
”Men kartofl er var der ikke helt nok af for alle”, 
fortæller Birthe, der mindes en lille uenighed om 
et kartoff elbed. ”Der var to, der var uenige om 
noget med såningen og afstanden mellem ræk-
kerne, og de to er desværre ikke kommet i haven 
eft er det”.
 
Til gengæld har madlavningen været et hit for 
Birthe, der får folk ti l at mødes på nye måder. 
”Det er helt perfekt, så bruger vi noget af det, 
vi har dyrket”, fortæller hun. Birthe beskriver, 
at de sociale akti viteter på en måde får os ti l at 
kunne klare nogle af de svære ti ng. ”Høstf esten 
og Madskolen Jorden Rundt har været mine 
yndlingsti ng”. 

 

“
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Invitér bredt, bring ressourcer i spil og få 
mange idéer
Opstartsworkshoppen er dér, hvor du har mulig-
hed for at vække mange beboeres interesse for at 
engagere sig i fælleshaven. Derfor er det vigti gt, 
både når du inviterer og på selve opstartswork-
shoppen, at du signalerer, at alle kan bidrage med 
noget, hvad end det er at grave, lave kaff e eller for-
tælle gode historier. Gør det også tydeligt, at haven 
er et fælles projekt, hvor alle kan få indfl ydelse 
og være med ti l at sætt e deres præg, og at alles 
bidrag og kræft er er vigti ge for at få haven op at 
stå og få skabt hyggelige akti viteter i området 
omkring haven.

Tilmelding ti l deltagelse i havegruppen
Det er en god idé, at deltagerne på opstartswork-
shoppen ti lkendegiver, hvordan de ønsker at bi-
drage ti l haven, og hvem der gerne vil deltage i en 
havegruppe. Deres opgave er sammen med pro-
jektlederen, at samle alle de øvrige beboeres idéer 
og planlægge den endelige indretning af fælles-
haven. De skal også sørge for at få de prakti ske 
ti ng på plads i forhold ti l klargøring af jord, indkøb 
af materialer og planlægning af fælles havedage.

Sørg også for at lave aft aler om, hvordan I vil kom-
munikere om fælleshaven ti l beboere og internt i 
havegruppen.

Når I har fået talt om jeres idéer ti l fælleshaven og undersøgt de prakti ske forhold omkring grund, 
ti lladelser og økonomi, er næste fase at holde en opstartsworkshop for alle interesserede beboere. 
På workshoppen kan du få beboernes idéer ti l design af haven, et overblik over hvad folk kan bi-
drage med, og lave aft aler om, hvem der vil deltage i en havegruppe, som kan arbejde videre med 
den detaljerede planlægning af fælleshaven.

Fase 2: 

Inddragelse

Forslag ti l dagsorden ti l opstartsworkshop for alle interesserede beboere

1. Introdukti on. Fortæl om formålet med workshoppen, og hvad I skal lave sammen.

2. Præsentér jeres idéer ti l fælleshaven, og hvad I har undersøgt indti l nu. Gør det tydeligt, 
 at alle kan være med og bidrage. Fortæl om rammerne for projektet, f.eks. ti dsplan, 
 organisering, økonomi, og hvordan beboerne kan engagere sig i haven.

3. Dialogakti vitet: Hvad glæder jeg mig ti l? Hvad kan jeg bidrage med? Brug øvelsen på side 34.

4. Aft al hvem, der vil være med i havegruppen og planlægge havens indretning i detaljer, 
 og hvordan I kommunikerer om fælleshaven fremover. Brug arket på side 38.

5. Idéer ti l design af haven. Brug planlægningsarket på side 39 og hent inspirati on i ’Gode råd 
 ti l design af haven’ på side 40.

6. Afslutning. Hvad skal der ske nu? (Projektlederen tager alle skitser og forslag med ti l 
 første møde i havegruppen, som udarbejder et design af fælleshaven).
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”I Vapnagaard, hvor vi skulle 
starte fire fælleshaver op på én gang, 

valgte vi at holde tre opstartsworkshops, 
for at dele processen op i 

mindre bidder.” 
 Lyng, Projektleder BoGro

Tips: Hvordan får vi mange beboere til at dukke 
op til opstartsworkshoppen?

● Arrangér en inspirationstur, der kan vække  
 interessen og give et konkret billede af, hvad en  
 fælleshave er, og hvilke muligheder den giver.

● Invitation og opslag. Lav opslag med overskrift,  
 tid og sted. Husk at lægge mødet i et tidsrum,  
 hvor folk har fri fra arbejde og studier. Det er  
 en god idé at byde på lidt at spise, hvis du vil  
 have mange til at dukke op

● Mund til mund. Besøg klubber og foreninger i 
  lokalområdet og fortæl om idéerne til fælles- 
 haven. Opslag virker sjældent alene, så tag en  
 tur rundt i lokalområdet og bank på dørene –  
 folk bliver som regel glade.

● Opsøg lokale netværk og ressourcer og inviter  
 dem tidligt ind i processen. Engager dit netværk  
 i at sprede ordet og få folk til at tage deres  
 nabo med, når I holder opstartsworkshop.

● Involvér afdelingsbestyrelsen og få dem til at  
 hjælpe med at sprede ordet og dele opslag ud i  
 opgangene. Invitér dem til at holde en kort tale  
 på jeres opstartsworkshop.

● Inddrag beboere med viden og erfaring om  
 haver. Undersøg om der er beboere eller   
 ansatte i boligområdet som f.eks. er gartner 
 uddannede, måske ligger der en bondegård  
 eller et gartneri i nærheden, som synes det  
 vil være interessant at dele deres viden på  
 opstartsworkshoppen.

● Åbent for alle. Sørg for at fælleshave-projektet  
 ikke bliver en “lukket klub” fra starten, men gør  
 det åbent og muligt for alle interesserede at  
 deltage. Tag højde for sprog, alder, uddannelse  
 osv. i både kommunikation og aktiviteter.

● Alle kan bidrage med noget. Signalér at man  
 kan bidrage til fælleshaven på mange forskellige  
 måder, hvad end man har grønne fingre, kan  
 lide at planlægge eller er med for det sociale.

● Man behøver ikke være med fra starten og 
 deltage i opstartsworkshoppen, for at kunne  
 blive en del af fælleshaven. Nogen har brug for  
 at deltage i opstartsmøder, andre har brug for  
 at se haven konkret, før de engagerer sig. Vi er  
 alle motiveret og drevet af forskellige ting.

”Vi var så kreative i min gruppe til 
opstartsworkshoppen. Vi ville gerne have 

kompostdynge, og vi ville gerne have 
højbede og hønsehold, ja, der var 

mange ting.” 

Annette, bor i Vapnagaard
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Hvad handler øvelsen om: 
At udveksle tanker om, hvad I glæder jer til ved en fælleshave, og hvad I hver især kan bidrage med 
til fælleshaven. 

Sådan gør I: 
1. Kopier et sæt af nedenstående billeder til alle deltagere og klip dem ud.
2. Hver deltager vælger de tre ting, de glæder sig mest til i fælleshaven og fortæller om det til de andre.
3. Bagefter kan I hver især skrive jeres navne på sedlerne og skrive, hvad I kan bidrage med.
4. Slut af med at udfylde arket ’Hvem vil være med og bidrage med hvad?’ på side 38. 

Dialogaktivitet: Hvad glæder jeg mig til? Hvad kan jeg bidrage med?

Klip langs de 
stiplede linier 

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

Lave mad

Passe dyr

Lege med børn, lave aktiviteter 
med børn, lære børn noget

Invitere andre med
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 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

Sprede hygge

Spille musik/synge

Dyrke grøntsager 

Lave bål

Tale med andre mennesker

Bygge ting f.eks. skur, læhegn
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 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

Tegne hvordan vi 
skal indrette fælleshaven

Motivere andre til at være med

Grave, rive, luge i fælleshaven

Computer
(f.eks. skrive, facebook osv)

Arrangere sociale aktiviteter 
f.eks. fællesspisning, halloween

Kommunikere
(skrive breve, ringe, laves sedler, osv.)
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 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

 Navn:

Find selv på noget...

Planlægge årets gang

Find selv på noget...

Find selv på noget...

Holde møder om fælleshaven

Find selv på noget...
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Navn Tlf. nummer Jeg vil gerne hjælpe med Deltager i have- 
   arbejde (sæt x)

Havegruppens opgaver:
● Mødes og tegne havens indretning i detaljer (bede, plantekasser, møbler, udekøkken osv.)
● Planlægge, hvad der skal dyrkes hvor
● Planlægge, hvad der skal købes (redskaber, frø, møbler, materialer til udekøkken osv.)
● Planlægge havedage, hvor alle kan være med til at etablere haven, så osv.
● Planlægge sociale aktiviteter i fælleshaven (f.eks. fællesspisninger)
● Lave aftaler med andre fra lokalområdet, der kan hjælpe med etablering af haven 
 (f.eks. bonde, der kan pløje, gartner, ’blå mænd’)

Hvem vil være med og bidrage med hvad?
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Tegn en skitse af jeres 

fælleshave ud fra de beslutninger, 

I lige har truffet sammen.

Haveskitse

Planlægningsark: 
Idéer til havens design

Sådan gør I: 
Drøft spørgsmålene sammen og tegn en skitse 
over fælleshavens indretning. Hent inspiration 
under ’Gode råd til design af haven’ på side 40. 

Tegn en skitse over haven, hvor I overvejer:
● Størrelsen på haven 
● Køkkenhave og/eller prydhave 
● Plantekasser og/eller dyrkning direkte i jorden 
● Samlingssteder og udekøkken
● Opbevaring af vand 
● Opbevaring af kompost
● Afskærmning og indhegning

Tegn en skitse over den nye have
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Gode råd til design af haven

!

Størrelsen på haven
Start småt og undgå for meget vedligeholdelse. 
Det kræver meget arbejde og koster penge at 
etablere en have, så start hellere småt og tag 
stilling i slutningen af den første sæson, om der 
er behov for at gøre haven større. Undgå for 
meget vedligeholdelse, så det er til at overskue 
arbejdet, også i perioder med få aktive i haven. 
Græsslåning, lugning og vanding er opgaver, der 
fylder meget i vækstsæsonen, så overvej hvordan 
I kan mindske deres omfang. 

Køkkenhave og/eller prydhave?
Overvej om haven udelukkende skal være en køk-
kenhave med grøntsager, eller om I også ønsker 
at så blomster, sommerfuglebuske og bærbuske. 
Prydhaven kan være med til at skabe et hyggeligt 
udemiljø, som man får lyst til at opholde sig, og 
køkkenhaven kan give gode jord-til-bord oplevels-
er, ikke mindst i kombination med et udekøkken

”Jeg har fået nye venner, 
jeg kan ringe til dem og bede om 

hjælp, og de har lyttet.”
 Birthe, bor i Tibberupparken

Gør haven til jeres egen
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Plantekasser og/eller dyrkning direkte i jorden?
Hvis der er fl ere ældre eller folk i kørestol, er 
plantekasser en god idé, fordi man bedre kan nå 
dem, uden at skulle bukke sig ned. Hvis haven er 
direkte i jorden, kan I trampe tydelige brede sti er, 
så man kan komme igennem med en rollator og 
en trillebør. 

Forskellige højder skaber et hyggeligt miljø 
Niveauforskelle kan være med ti l at skabe et miljø 
omkring haven, der er rart at opholde sig i. I kan 
supplere de store bede og plantekasser med min-
dre plantekasser ti l urter og blomster for at skabe 
et hyggeligt miljø. 

Billigst at dyrke direkte i jorden 
Hvis jorden egner sig ti l at blive dyrket, er det klart 
billigst. Jorden kan forberedes med lidt naturlig 
gødning som hestemøg eller hønsegødning, og 
jorden holder bedre på vandet end i plantekasser. 

Plantekasser kræver mere vand
I kan overveje at lave selvvandingssystemer, så det 
kræver mindre arbejde at vande plantekasserne. 

Plantekasser har den fordel at ældre og gangbesværede bedre kan nå, uden at skulle bukke sig ned. 
Omvendt er det en del billigere at så direkte i jorden.
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Hyggelige samlingssteder
Indret samlingssteder i haven, hvor man bare kan 
sidde, spise sammen, hygge sig og lave mad. Det 
kan være et udekøkken med bålkomfur, bålplads 
eller en pizzaovn med borde og bænke. På den 
måde bliver det lettere at arrangere hyggelige 
sammenkomster i forbindelse med havedage, og 
naboerne opdager, hvordan de kan få glæde af 
arealet, selvom de ikke er aktive i haven. Det er 
en fordel at placere udekøkken og opholdsrum et 
sted med læ og eftermiddags/aftensol, så det er 
rart at opholde sig der, når man har fri fra skole 
og arbejde.

Indretning af udekøkken
Sørg for adgang til drikkevand og eventuelt adgang 
til el. Indret så der er mulighed for opbevaring af 
køkkengrej, arbejdsborde til at tilberede maden, 
og borde og bænke, hvor I kan spise. Vis hensyn til 
omkringliggende lejligheder, og undgå at placere 
et bålkomfur lige under folks vinduer uden at have 
en aftale med dem.

Opbevaring af vand
Adgang til vand er afgørende for at kunne vande 
havens afgrøder i løbet af de varme og tørre 

måneder. Hvis der er langt til en vandhane, kan 
I installere en stor vandtank, der kun skal fyldes 
op en gang imellem, og gør det lettere for havens 
brugere at vande med vandkander.

Opbevaring af kompost
Lav en simpel kompostbeholder til haveaffald tæt 
på haven. Så længe komposten kun indeholder 
rent haveaffald, tiltrækker den hverken rotter eller 
lugter, og kræver derfor ikke særlige hensyn til 
lugtgener eller regler. 

Afskærmning og indhegning
Der kan være behov for at skærme af for trafik 
eller vind i hele eller dele af haveområdet. I kan 
etablere hegn, buske eller høje afgrøder såsom 
solsikke som afskærmning.

Overvej om haven skal indhegnes. Hvis haven ind-
hegnes, mindskes risikoen for at haven ødelægges. 
Nogle steder kan det være en reel risiko, men pas 
på at haven ikke virker lukket og privat, så folk ikke 
føler sig velkomne. 

Samlingssted og udekøkken

!



Fase 2: Inddragelse   43

Super fedt at se folk 
samles med mad, bål og musik”

Defi niti onen af ’fælles’ er noget Kirsten har 
arbejdet meget med undervejs i processen. 

”Det er ikke alti d folk er enige om den”.

Kirstens arbejde som socialrådgiver betyder, at 
hun kender beboerne i Vapnagaard på en anden 
måde end de fl este – deres økonomiske situa-
ti on, sociale udfordringer og generelle bekym-
ringer. Men med fælleshaverne har hun oplevet, 
at beboernes ressourcer får lov at tale, og oft e 
er Kirsten selv blevet overrasket: ”Der er f.eks. 
virkelig nogle af vores fl ygtninge, som har en dyb, 
havefaglig erfaring, der jo aldrig rigti g kommer på 
bordet i samtaler om skatt eforhold, uddannelse 
og boligkontrakt, osv.”. 

’Dem og os’ er noget, der oft e går igen i det bolig-
sociale arbejde – ikke kun i forhold ti l ikke-etniske
og etniske danskere, men også mellem den pro-
fessionelle og beboeren, mellem ’dem, man vil 
hjælpe og ’dem, der hjælper. For Kirsten har 
fælleshaverne givet en naturlig anledning ti l at 
mødes som almindelige mennesker – i øjen-
højde – og det giver noget ti l socialrådgiverens 
værktøjskasse. ”På enkelte områder har det 
fakti sk gjort mit arbejde lett ere”, fortæller Kirsten. 
Hun beskriver hvordan fælleshaven for en enkelt 
beboer har erstatt et behovet for en besøgsven. 
”Personen fi k dækket sit sociale behov og fi k 
samti dig mulighed for at bruge sine kompetencer 
ti l at give noget ti l andre”.

Haverne har også givet noget ti l de beboere, 
som ikke nødvendigvis er akti ve i haven. Kirsten 
oplever fl ere, der nyder at sidde i haven og bruge 
den mere rekreati vt. ”Så kom der en gående med 
en vandpibe, der bare skulle ned og hygge – per-
sonen er ikke med i haven som sådan, men bruger 
den jo også”, siger Kisten og udtrykker, at der er 

stort potenti ale i f.eks. sansehaver eller sanse-
bede. På den måde er haverne ikke kun for 
de faste eller for dem, der kommer og bruger 
pizzaovnen – ”De er for alle, der ønsker at bruge 
dem på hver deres måde”. 

Hvad betyder fælles?
Alligevel er defi niti onen af ’fælles’ blevet sat lidt 
på prøve ”Hvem skal jeg spørge? Hvad må jeg så 
tage? Hvordan bidrager jeg nok ti l at mått e tage 
noget fra haven?”, siger Kirsten og forklarer, hvor-
dan fællesskabsbegrebet har været udfordrende, 
men også givet en vigti g anledning ti l at mødes 
på tværs af kulturer. For mange etniske danskere 
stammer forståelsen af fællesskab fra opvæksten 
i f.eks. sportsklubber eller boligforeninger. ”For 
mange af de ikke-etniske danskere er forståelsen 
måske anderledes”, fortæller hun og forklarer, 
hvordan forventningerne har skulle afstemmes 
undervejs. ”Vi har bl.a. arbejdet med at defi nere 
en række opgaver, som alle var enige om – det 
betyder, at folk kan fi nde forskellige indgange ti l at 
være med i fællesskabet”.

Særligt pizzaovnen har fungeret som en måde 
at indlemme andre i fællesskabet. ”Så bliver der 
stemt dørklokker, hvor folk kommer og nyder 
godt af fælleshaven uden nødvendigvis at have 
luget – det er en invitati on ti l at bidrage med selve 
selskabet”, siger Kirsten. Hun tror især, det er det 
hurti ge, synlige resultat i pizzabagning, der har 
været med ti l at fange så mange mennesker. ”Det 
kan give en følelse af succes ret hurti gt, og så er 
det bare super fedt at se folk samles med mad, 
musik og bål”.

“
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Jord under neglene og 
grøntsager der smager 
som de skal.”

Helle føler sig hjemme på Vapnagaard 
– nu både udenfor og indenfor.

Det var grunden ti l, at Helle mødte op, da BoGro 
holdt opstartsworkshops i Vapnagaard. Pludselig 
skete der også noget andet. Hun fi k en anled-
ning ti l at tale med folk; naboer, der ellers kan 
være svære at komme ind på, når man er ny i et 
boligområde. ”Lige pludselig mødte jeg en masse 
mennesker, og man begyndte at tale sammen – 
det var meget moti verende”.

Helle er ti dligere landmand og har engang været 
totalt selvforsynende. For hende var det ønsket 
om friske grøntsager, der fi k hende med i projek-
tet. ”Trækker du en gulerod op ad jorden og spiser, 
så er det en helt anden oplevelse end at hive den 
op af en plasti kpose”. 

Derfor blev Helle også spurgt, om hun ville lave 
en såplan ti l haven, hvilket hun naturligvis gerne 
gjorde. Desværre var hun selv på ferie, da den 
skulle føres ud i virkeligheden, og hun fi k sig lidt 
af en overraskelse, da hun kom ti lbage. ”Gulerød-
derne var bredsået og i højbed, kartoff elrækkerne 
lå så tæt, at de ikke kunne hyppes – det var lige en 
kamel, jeg skulle sluge”, fortæller hun og forklarer, 
hvordan det var en øjenåbner i forhold ti l målet 
med haven. Selvom udbytt et godt kunne have 
være større har Helle lært mange af sine naboer 
at kende: ”Fakti sk er alle dem, jeg kender i Vapna-
gaard gennem BoGro”.

Medindfl ydelse og lærepenge
Flere af de engagerede beboere har været over-
rasket over, hvor stor indfl ydelse de har haft . En 
sjov udfordring, siger Helle: ”Det er jo nogle dyre 
lærepenge i at vælge forkert med f.eks. mistbæn-
ke, men det betyder jo, at vi har taget ansvar for 
at få det bedste ud af haven – vi har ligesom skulle 
redde vores egne fejl”.

Selve fællesskabet kræver også en investering, og 
Helle har haft  mange, gode faglige diskussioner 
med de andre i gruppen, som også er havekyn-
dige. ”Min ven fra Libanon, som også er ti dligere 
landmand, ville gerne i jorden i februar – der 
har været nogle sjove kulturforskelle, som ikke 
normalt ville komme frem i en samtale”, fortæller 
Helle og beskriver f.eks. hvordan det danske 
klima gør, at mynte, persille og koriander høstes 
anderledes end i Libanon.

Slid og slæb
For mange af de interesserede personer dalede 
entusiasmen eft er opstartsworkshops og de 
første havedage. Færre hænder, sommervarme 
og hurti gt voksende afgrøder og ukrudt gjorde 
arbejdet i haven hårdt. ”Det var en hård periode, 
hvor vi vandede 2-3 ti mer hver aft en. Der ti ppede 
det over ti l at blive for meget”, fortæller Helle og 
forklarer, hvordan hende og de andre faste tog en 
fælles beslutning om at holde ud.

Udover det hårde arbejde i haven skulle havegrup-
pen også samarbejde med afdelingsbestyrelsen og 
drift en, så haverne ikke gav modstand fra naboer 
og ansatt e på Vapnagaard. Fakti sk havde Helle 
forventet fl ere klager, fordi mange forbipasser-
ende havde udtrykt sig meget skepti sk – haverne 
bliver ødelagt, der kommer hærværk, I får stjålet 
jeres grøntsager, osv. ”Afdelingsbestyrelsen skal 
jo selvfølgelig sørge for, at være på forkant med 
klager (…), men da de alligevel ikke fi k klager 
og samti dig var med i haven, blev de en kæmpe 
hjælp”, forklarer Helle. De ansatt e viceværter og 
gartnere ryddede sågar et rum i nærheden af 
haven, så der var plads ti l at opbevare redskaber 
og fælles ingredienser ti l udekøkkenet.

Helle og de andre i havegruppen vil gerne have 
fl ere med, og ja, der er masser af udfordringer 
ved at lave og passe en fælleshave. Alligevel er 
Helle glad – hun har lært ca. 80 nye mennesker 
at kende, og hun har fået haven ti lbage i sit liv: 
”Det har gjort mit liv her ti l et godt liv”.

“

Helle føler sig hjemme på Vapnagaard 
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Brug jeres forskellige styrker og fordel ansvar 
og opgaver i havegruppen
Det er nu samarbejdet om fælleshaven for alvor 
begynder, og alle der har meldt sig til havegrup-
pen er formodentlig motiveret af forskellige ting. 
Nogle kan lide at organisere og planlægge, andre 
vil gerne have fingrene i jorden eller møde nye 
mennesker.

Der er mange forskellige opgaver i en fælleshave, 
så brug jeres forskellige interesser som en styrke, 
og sørg for at give plads og lytte til hinanden. 
Fordel opgaverne mellem jer, ud fra jeres kompe-
tencer og interesser, så alle hjælper til, og I ikke 
risikerer at der er én, der stå med hele ansvaret. 

Lav en god plan for de første havedage, så I undgår 
for mange flaskehalse, og sørg for at købe alting 
ind, og at der er adgang til redskaber, vand osv., så 
I bruger tiden bedst muligt.

Når du har holdt opstartsworkshop for interesserede beboere, er næste skridt at mødes i have- 
gruppen. I skal lave den endelige haveplan, vælge afgrøder, lave en dyrkningsplan og udarbejde  
budget. Der skal styr på alt det praktiske, inden I kan komme i jorden f.eks. lån af maskiner og indkøb 
af materialer, og I skal i gang med at planlægge de første havedage for alle interesserede beboere. 

Fase 3: 

Etablering

Forslag til dagsorden til de første møder i havegruppen beboere

1.  Introduktion. Tal om formålet med mødet, og hvad I skal lave sammen.

2.  Lav den endelige haveplan. Kig på skitserne med idéer til indretning af fælleshaven 
 fra opstartsworkshoppen, og udpeg de idéer, der er størst enighed om. Tegn den 
 endelige haveplan.

3.  Lav en såplan/dyrkningsplan. Tal om og aftal hvilke afgrøder, der skal dyrkes hvor i haven. 
 Brug dialogaktiviteten på side 49.

4.  Prioritering af de vigtigste indkøb til haven. Prioritér hvad I vil indkøbe til haven, 
 ud fra jeres budget, og tal om hvem, der kan skaffe hvad. Brug aktiviteten på side 50.

5.  Planlæg de første havedage. Brug planlægningsarket på side 51 og hent inspiration i 
 ’Gode råd til planlægning af de første havedage’ på side 52.

6.  Afstem forventninger til samarbejdet i havegruppen. Brug aktiviteten på side 53.

7.  Aftal hvem, der gør hvad inden første havedag i forhold til indkøb, 
 kommunikation osv. 

”Jeg går også ind for bænke 
og køkken og alt det der, men mit hjerte 

banker for haven. Og så skal man ikke gøre det 
sværere end det er. Hold det simpelt! Jo mere simpelt 
det er, jo lettere er det for dem, der ikke har så meget 
erfaring med det. Hvis det er simpelt, kan man også 

skabe tid og overskud til at sidde og slappe af.” 

Annemette, bor i Tibberupparken

TIP:  
Overvej om I har 

brug for mere viden om
at anlægge haver. 

Invitér en gartner med 
på mødet, find havebøger  

og links, find priser 
på materialer, 

frø osv.  
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Sådan gør I
1. Forslag ti l afgrøder. Tag en runde, hvor I hver især fortæller om jeres ønsker ti l afgrøder i haven. 
 Skriv eller tegn på små sedler, så I bageft er kan bruge dem, når I skal lave dyrkningsplanen. 
2. Tegn køkkenhaven op i stor størrelse. Bedene må ikke være bredere end at I kan nå alle plant
 er uden at træde ind i bedet. Lav gangsti er, så I kan komme rundt med redskaber og trillebør.   
 Lav centrale sti er med en bredde på 80-100 cm og nogle smallere sti er inde i bedene for hver
  ca. tre rækker afgrøder. Skriv målestoksforhold på tegningen. Husk at kopiere tegningen inden   
 I skriver afgrøder på, så I kan bruge den som skabelon igen næste år.
3. Fordel afgrøderne. Brug sedlerne med afgrøder ti l at tale om, hvordan I vil fordele afgrøderne i  
 haven. Skriv hvad I vil dyrke hvor på tegningen, og skriv dato for såning af de enkelte afgrøder   
 på den endelige dyrkningsplan.

Tips ti l valg af afgrøder:
● Vælg afgrøder, så der er noget at høste det meste af året. Grønkål, vinterportulak og jordskokker 
 kan høstes hele vinteren.
● Vælg afgrøder eft er jeres madlavningsvaner. Nogle grøntsager og krydderurter er 
 mere populære end andre. Sørg for at vælge noget, som I ved fl est mulig af havens 
 brugere vil have lyst ti l at høste og bruge.
● Vælg robuste afgrøder. Det første år er det godt at vælge nogle afgrøder, 
 som kræver et minimum af pasning og som sjældent får sygdomme eller bliver
 ramt af skadedyr. Det kan være med ti l at bevare moti vati on i havegruppen.
● Dyrk nogle af de grøntsager, som er dyre eller svære at få fat på i super 
 markedet som f.eks. krydderurter, squash, fennikel, glaskål og stribet 
 rødbede.

Dialogakti vitet: Valg af afgrøder og dyrkningsplan

Nu skal I beslutt e hvad der skal dyrkes i haven

”Os, der kommer fra udlandet, vi kan 
godt lide at så krydderier – masser af 
persille, 3-4 kvadratmeter. Vi bruger 
rigti g meget persille, mynte, squash, 

radisser, ikke 5-6 stykker ti l ti  mennesker.” 

Hussein, bor i Vapnagaard

”I Tibberupparken beslutt ede 
vi at nedsætt e en ”nørdegruppe” ti l at 

lave dyrkningsplanen. Ikke alle i havegruppen 
var interesserede i at sætt e sig ind i 
dyrkningsmetoder, mens andre var 

meget optagede af det.” 

Lyng, Projektleder BoGro

Hvad handler øvelsen om: 
En dyrkningsplan beskriver, hvad I vil plante i de forskellige bede og plantekasser. Når I laver planen, 
er det godt at tage højde for forskellige afgrøders behov for lys, vand og jordtype. På den måde øger 
I chancen for at grøntsagerne bliver ti l noget, og det bliver tydeligt, hvornår der skal sås og høstes.

Plant rigeligt med hvidløg Det er uundværligt i verdenskøkkenet.
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Hvad handler øvelsen om: 
At I som havegruppe udarbejder et budget, hvor I drøft er og prioriterer, hvad der skal købes ind ti l haven, 
og hvad I selv kan skaff e. 

Dialogakti vitet: Prioritering af de vigti gste indkøb ti l etablering af haven

Tjekliste ti l indkøb:
Man kan nemt overse vigti ge elementer, der er
nødvendige for at komme i gang med en fælles-
have. Her er en tjekliste over de ti ng, man som 
minimum skal sikre sig, er ti l rådighed, når man 
går i gang:

1. Haveredskaber og materialer. Trillebør, skovle,
  spader, river, hakkejern, greb, håndlugejern,  
 planteskeer, grensaks, spande, vandkander/ 
 vandslange, plæneklipper, opbindingspinde f.eks.
 bambus, bedskilte og eventuelt snor, mukkert/ 
 pløkhammer ti l at slå pæle og skilte i jorden,  
 fi berdug/bionet ti l beskytt else af spirer og frø.

2. Dyrkningsegnet jord og anlæggelse. Jordprøve  
 og fræsning ved anlæg direkte i jorden eller  
 plantekasser og muldjord ved haveanlæg over  
 jorden, samt gødning/jordforbedring.
3. Frø og planter
4. Informati onstavle, der kan sætt es op ved haven  
 ti l intern kommunikati on for de akti ve i haven og  
 orientering for naboer og andre forbipasserende.

TIP: 
Husk at indlægge 
en buff er, så I har 
luft  i budgett et ti l 

uforudsete 
udgift er.

TIP: 
Mange redskaber og 
byggematerialer kan 

skaff es genbrugt og billigt. 
Spørg naboer, netværk, 

lokale gartnerier, bygge-
markeder osv. 

”I Vapnagaard har vi fået 
doneret haveredskaber, fl iser, 

planter og andre nytti  ge ti ng af både 
naboer og gartnere.” 

Lyng, projektleder BoGro

”Vi har gode erfaringer med 
at bruge gavlrum og kælderlokaler, 

hvor vi har fået sat en nøgleboks op med 
en kode, så alle fra haven har direkte 

adgang ti l fælles redskaber.” 

Lyng, projektleder BoGro

Sådan gør I:
1. Kig på jeres haveplan og dyrkningsplan og lav en liste over de redskaber, materialer, frø, planter osv., 
 I ønsker at anskaff e. Hent inspirati on i nedenstående tjekliste.
2. Lav en oversigt med billedeksempler og esti meret pris for indkøb og etablering og klip billederne ud.
3. Del billederne i to bunker: 
  a. Hvad kan I selv skaff e og udføre? 
  b. Hvad skal I bruge penge på?
4. Tal om i fællesskab, hvad der er vigti gst at prioritere inden for jeres budget.
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Dato og tidspunkt:

Planlægningsark til de første havedage

Invitation og mobilisering:

Opgaver inden havedagen:

Program for havedagen

Aktivitet Egne noter Ansvarlig

1.  Velkomst. Byd velkommen og fortæl 
 om baggrunden for fælleshaven. 
 Præsentér dagens program.

2.  Fordel opgaver. Præsentér et overblik 
 over dagens opgaver, og fortæl hvor- 
 dan man kan melde sig på en opgave. 
 Brug f.eks. opgavetavle med alle plan- 
 lagte opgaver.

3. Frokost. f.eks. sammenskudsgilde.

4.  Kort status på opgaver. Saml folk omkring 
 opgavetavlen og dan jer et overblik over, 
 hvor langt I er nået, og fordel de sidste 
 opgaver.  

5.  Info om næste havedag. Informér folk om 
 næste havedag, inden de sendes ud på 
 deres opgaver igen, i tilfælde af at nogle 
 tager hjem, før I slutter af.

6.  Afslutning. Slut af med en kort status og 
 fejring af alt det, I har nået.

 



52   Fase 3: Etablering   

Gode råd til planlægning af de første havedage

!

Formål – både hårdt arbejde og hygge
Formålet med de første havedage er at få etable-
ret haven og se den tage form. Det er der, hvor I 
går fra idéer og planlægning til virkelighed. Det er 
også der, hvor beboerne, der ikke er med i have- 
gruppen kan være med igen, og I kan lære hinan- 
den at kende på kryds og tværs. Sørg for en god 
balance mellem det hårde arbejde med at få etab- 
leret haven og nogle hyggelige aktiviteter for børn-
ene, frokost sammenskudsgilde eller lignende.

Invitationer og mobilisering
● Send invitationer ud og sæt opslag i opgangene. 
● Gå en tur og bank på folks døre en time før I  
 går i gang, og inviter dem på kaffe og kage i  
 haven. Ikke alle ser opslagene i opgangene. 
● Prik venner, naboer og bekendte på skulderen,  
 og inviter dem med til havedagene.

Del havedagene op i en byggedag og en plantedag
I kan med fordel dele de første havedage op i en 
byggedag og en plantedag. På byggedagen skal der 
bygges og slæbes jord, mens der på plantedagen 
skal sås og plantes ud.

Planlægning
Det er en god idé, at du har en færdig plan for etab- 
lering af haven og såning klar, og at I har sørget 
for at alle materialer er købt ind, så I kan få noget 
fra hånden på selve dagen. Der kan sagtens opstå 
nye idéer på havedagen, og giv plads til at folk 
kan improvisere i det små og bring deres viden 
og kompetencer i spil. Undgå at lave om på de 
store beslutninger f.eks. om havens indretning på 
selve havedagen, invitér hellere folk med til næste 
havegruppemøde.

● Forbered enkle og overskuelige opgaver til  
 havedagen, så det er nemt at uddelegere til  
 de beboere, der ikke har været med til plan- 
 lægningen. 
● Lav en opgavetavle, hvor man hver især kan  
 vælge en opgave og sætte streg over den, så  
 det er synligt for andre, at den er taget.
● Print byggevejledninger. Hvis I skal bygge plante- 
 kasser, borde og bænke eller en pizzaovn, så  
 sørg for at der er byggevejledninger klar. 

● Forbered frøposer. Skriv et nummer på frøpos- 
 erne og på bed-inddelingerne, så de matcher.  
 På den måde kan man nemt give folk en op 
 gave om at plante ud i bed 7 og finde de frø,  
 der passer til. Tjek at der er såvejledninger på  
 alle frøposer.
● Husk det hyggelige, og få alle til at føle sig  
 velkomne. Tag godt imod alle, der kommer  
 for at hjælpe til i have. Byd på kaffe, te og kage  
 i løbet af dagen, og arranger sammenskuds- 
 gilde til frokost, hvor alle opfordres til at tage  
 en lille ret med til et fælles frokostbord. Sørg  
 for at der er kopper, servietter, tallerkener osv.

Når haven begynder at tage form
● Sæt et skilt op i haven, så alle interesserede, 
  der kommer forbi nemt kan læse, hvad   
 tankerne bag haven er, hvem der har betalt  
 udgifterne, og hvordan man kan være med.
● Overvej om I vil holde en officiel indvielse af  
 haven med f.eks. fællesspisning og aktiviteter 
 i haven, og skriv det på skiltet.

Glæden ved at plante og se afgrøderne vokse, skaber fællesskab i haven.
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Dialogaktivitet: Havegruppens samarbejdsaftale

Forventninger til samarbejdet i havegruppen
● Hvad er en god havegruppe?
● Hvor vigtigt er det at få noget fra hånden? 
 Hvor vigtigt er det sociale?
● Hvor meget tid vil vi bruge på havegruppen 
 og i fælleshaven?
● Hvad er det bedste ved at arbejde sammen i en  
 gruppe?

● Hvornår kan det være svært at få et 
 samarbejde til at fungere?
● Hvad gør vi, hvis én fra havegruppen 
 ikke overholder vores aftaler?
● Hvad glæder jeg mig mest til ved arbejdet 
 i havegruppen? 

Hvem gør hvad i havegruppen? 

Opgave/rolle        Ansvarlig
 
 
 
 
 
 

Aftaler om møder i havegruppen og faste havedage

Aftaler om kommunikation i havegruppen

Hvad handler øvelsen om: 
At I som havegruppe afstemmer forventninger til jeres samarbejde.

Sådan gør I: 
Tal om jeres forventninger til samarbejdet i havegruppen. I kan bruge nedenstående spørgsmål som 
inspiration. I kan også overveje, om I har brug for at fordele nogle opgaver og roller i havegruppen f.eks. 
indkøb eller kommunikation, og lave faste aftaler om møder og indbyrdes kommunikation i havegruppen.
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Fase 4: 

Livet i haven
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Pizzaovnen er på alle 
måder, det bedste vi har lavet”

Fædregruppen som Hussein er med i, har brugt 
pizzaovnen som et nyt mødested.

Hussein Mustafa er ligeglad med, hvad hans børn 
synes – han holder af at holde have. Nye venner 
og udelivet har gjort Hussein glad for sit hjem. I 
de seks år han har boet på Vapnagaard, har han 
aldrig haft  det bedre. 
 
Hvad skal vi bruge blomster ti l?
For Hussein er følelsen af at producere vigti g. 
Med en far, der var landmand kan det nogle gange 
være ret fremmed, at haven ikke tjener et forsyn-
ingsformål. ”Dengang hadede jeg at gå med ham, 
for det var hårdt arbejde”, siger han og fortæller, 
at han fakti sk ikke har dyrket noget i de 27 år, han 
har været i Danmark. Måske sætt er farens slid 
i haven som levebrød, den danske lysthave i et 
andet lys? Eller måske er der bare brug for fl ere 
råvarer? En middag i haven med familie og venner 
kan jo let trække 10-20 mennesker, siger Hussein, 
og så nytt er det jo ikke noget med fem radiser.

Armbevægelserne i det libanesiske køkken er også 
større end i det danske, og persille, mynte og kori-
ander bruges i så rigelige mængder, at det danske 
klima ikke helt kan følge med.

Flertal for et hegn
Et hegn rundt om haven. Det har været et af Hus-
seins ønsker fra begyndelsen, men han har endnu 
ikke fået sin vilje. Hegnet skal bruges ti l at holde 
folk ude, som høster uden at bidrage i haven, og 
ti l at vise ”hvem, der er inde og ude”, fortæller 
han. Som en af de faste kræft er i haven kan det 

godt undre Hussein, hvordan beslutninger bliver 
taget og varetaget. Eksempelvis er nogle af de 
personer, der var med ti l opstarten og var imod et 
hegn, ikke med i haven længere. Hvorfor bibehol-
des deres beslutning stadigvæk? Han griner, da 
han fortæller, at han arbejder på at få støtt e ti l sit 
hegn: ”Måske vi får et valg næste år, og så prøver 
jeg med nye argumenter”.

Pizzaovn og fædregruppe
”Pizzaovnen er på alle måder det bedste, vi har 
lavet – det er nummer et”, fortæller Hussein. Den 
hvide stenpizzaovn udgør et vigti gt, socialt sam-
lingspunkt i haven, og fædregruppen, som Hussein 
er en del af, har fl ere gange lavet spontan pizza-
bagning for børnehavens unger. I begyndelsen var
det BoGro, der stod for arrangementet, men eft er-
hånden er fædregruppen blevet spurgt fl ere gange
om de ikke vil lave fl ere pizzadage. Hussein er mest
stolt af fædregruppen, og med haven og pizzaovnen 
har han fået en slags ’nyt redskab’ i det frivillige 
arbejde.

Men Hussein vil gerne have endnu fl ere med, og 
han er meget overrasket over, at der er så få, der 
fakti sk kender BoGro. ”Hver dag kommer der folk 
forbi ude fra vejen og spørger ’hvad laver I?’”, 
fortæller han og forklarer, at forbipasserende bliv-
er budt indenfor på pizza eller the. For Hussein er 
det nemlig ligesom en prøve, som Vapnagaard ikke 
må dumpe ”Vi skal fortsætt e og ligesom bestå. Vi 
skal alle kunne give hinanden hånden”.  

“
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Nyd haven, giv plads til initiativer – og vær klar 
til at løse udfordringer og konflikter
I takt med at flere og flere beboere opdager, hvad 
haven kan bruges til, vil der opstår nye relationer 
og spontane aktiviteter. Det er en balancegang 
at sikre sig at fælleshaven fungerer og er et rart 
sted at være, samtidig med at det bliver et frit 
tilgængeligt udemiljø for alle beboere. Kig, lyt, 
observer, skriv ned og nyd! I havegruppen kan I 
hjælpe med at finde løsninger på de eventuelle 
problemer og uenigheder, der opstår i løbet af 
sæsonen.

Lav gode rutiner og sociale aktiviteter
Gode rutiner og tilbagevendende aktiviteter er med 
til at opbygge et fællesskab og sikre en løbende 
dialog og et hyggeligt samvær mellem havegrup-
pen og havens øvrige brugere. Havegruppen kan 
med fordel udvikle nogle rammer og rutiner, der 
gør det overskueligt for den enkelte beboer, hvor-
dan han/hun kan bidrage til fælleshaven.

Hold løbende møder i havegruppen
Hold løbende havegruppemøder, hvor I gør status 
og vurderer om, der er udfordringer, I skal håndtere 
eller noget, der skal justeres i haven. På møderne 
kan I også planlægge sociale aktiviteter og arran-
gerementer med oplægsholdere, der kan give ny 
viden og inspiration til haven.

Når fælleshaven er etableret, og I har sået og indrettet opholdssteder i haven, er det tid til at finde 
nogle gode rutiner. Det er nemlig, når I bruger haven og kommer der ofte, sammen eller alene, at 
fælleshavens formål for alvor folder sig ud. Det kan være aftaler om faste havedage, så I sikrer at hav-
en bliver passet, og hyggelige sociale aktiviteter som sammenskudsgilde. Men vigtigst af alt er det at 
nyde haven og give plads til, at livet og fællesskabet omkring haven kan blomstre og udvikle sig. 

Fase 4: 

Livet i haven

”Vi mødes hver søndag, 
og så er der altid mindst én fra 

havegruppen med. Det er sindssygt 
vigtigt at have faste dage”. 

Bjørn, bor i Tibberupparken

Forslag til dagsorden til løbende møder i havegruppen

1. Introduktion. Tal om formålet med mødet, og hvad I gerne vil nå.

2. Hvad vil vi gerne have fokus på i fælleshaven i det næste stykke tid? 
 Brug arket på side 61 og find inspiration under ’Gode råd til livet i fælleshaven’ på side 62.

3. Planlæg havedage og aktiviteter. Brug arket på side 67.

4. Aftal hvem gør hvad. Brug arket på side 60.

”Der var nogle etniske kvinder, 
der gik ned og såede græskar mellem rækkerne. 

Det viste sig, at de syntes, der manglede noget af 
det de bruger mest i deres køkken. De bruger blomster 

og blade fra græskar til at lave dolmere. De går selv og plejer 
det de har sået. Og så var der nogle af de danske, der gerne 

ville have et pyntegræskar op i lejligheden. Så bliver det dobbelt. 
Der er nogen, der synes at man bare går og hakker for 
andres skyld, men jeg bliver sgu’ bare glad, når man 

kan dele sådan en have. Så bidrager folk med 
det, de bidrager med.” 

Bjørn, bor i Tibberupparken

”Det var godt med den 
tilfældige snak ved pizzaarrange- 

mentet, så fik vi fliser til terrasse og  
nogle gratis æbletræer, fordi man  

lige kender nogen der kender nogen.” 

Annette, bor i Vapnagaard
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”Jeg har ikke lavet noget fysisk 
i haven, men jeg håber, at jeg ved at 

være dernede med min kværn (elscooter)  
signalerer at alle kan være med. Selvom man 

ikke kan gå eller noget, så kan man godt 
være med. Jeg kan give ungerne en tur 

på kværnen. Og vand har jeg også kørt.” 

Annemette, bor i Tibberupparken

”I starten luntede jeg rundt på 
stien deroppe for at kigge. Så efterhånden 

begyndte jeg at snakke lidt med dem dernede, 
og fandt mod til at gå ned og være med. 

Jeg har mødt en masse mennesker uden for 
opgangen. Og så er det fedt med børnene, 

der kom ned af sig selv.” 
 Jesper, bor i Tibberupparken

”Man skal være åben for 
forskellighed og forskelligt engagement. 

Ikke for stramme regler og rammer, så man 
ekskluderer mange, der sagtens kunne bidrage med 

rigtig meget. Man behøver ikke være stærk og kunne 
grave i timevis for at deltage i fællesskabet. Der er brug 
for alle. For eksempel nogle, der maler skilte og pinde, 

nogle, der skærer citroner ud til hyldeblomstsaften 
og selvfølgelig er der brug for nogen 

til at lave kaffe.” 

Lyng, projektleder BoGro
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Dialogaktivitet: Beslutningsark til løbende møder i havegruppen

Vigtige pointer og beslutninger fra mødet:

Aftaler om havedage, aktiviteter og praktiske opgaver:

Tidspunkt Aktivitet/opgave Ansvarlig

Hvem skal der kommunikeres noget til efter mødet?

Hvornår holder vi næste havegruppemøde?

Husk der stadig skal være 
tid til gode kaffepauser. 

Det styrker sammen-
holdet



Fase 4: Livet i haven   61

Dialogaktivitet: Hvad vil vi gerne have fokus på 
i fælleshaven i det næste stykke tid? 

Nu skal I beslutte, hvad der skal dyrkes i haven

Hvad handler øvelsen om: 
At få overblik over, hvad I gerne vil have fokus på, og hvor I hver især gerne vil lægge jeres energi 
i den næste tid i fælleshaven. I kan også bruge øvelsen til at tage en snak om fordeling af opgaver 
og ansvar i haven.

Sådan gør I:
1. Individuelt: Udfyld hver især skemaet.
2. Fælles: Tal sammen om, hvad I har skrevet, og hvad I hver især har lyst til at have fokus på i 
 fælleshaven i det næste stykke tid.

På en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det at vi har fokus på: (sæt ring om det tal du synes passer bedst)

  
Faste havedage       1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
         Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt

Socialt liv, hygge og arrangementer                     1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
i haven (f.eks. fællesspisning)     Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt
        

Ny viden (f.eks. viden om dyrkning,                    1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
afgrøder, nyttedyr)      Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt
 
       
Drift og pleje af haven       1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
(f.eks. vanding, ukrudt)       Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt
        

Engagere og fastholde beboere      1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
         Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt

Samarbejdet om haven       1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
(aftaler, beslutninger og adfærd i haven)     Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt 
       
              
Samarbejdet med afdelingsbestyrelse,     1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
ansatte i området osv.                           Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt 
        

Andet:                       1          2         3         4          5         6        7        8        9         10
                                       Ikke så vigtigt                                                                   Meget vigtigt



62   Fase 4: Livet i haven   

Gode råd ti l livet i fælleshaven

!

● Aft al faste havedage i hele sæsonen, så det er  
 nemt at gennemskue, hvornår man kan mødes  
 med andre i haven - samti dig med at opgaverne  
 fordeles mellem dem, der er akti ve i fælleshaven. 
● Lav en stor infotavle, hvor I kan skrive, hvilke
  dage, I er i haven, så det er nemt for nye inter-
 esserede at vide, hvornår de kan komme og  
 være med.
● Både havearbejde og hygge. Planlæg have dagene,  
 så de både indeholder havearbejde og hygge.
● Skab overblik over store og små opgaver, så  
 folk der dukker op ti l havedagene kan byde  
 ind og fi nde opgaver der passer ti l energiniveau,
  lyst og ti d. Alle er gode ti l et eller andet, det  
 gælder bare om at fi nde ud af, hvad det er. Et  
 bidrag kan også være at tage kage med, lave en
  akti vitet for børn eller blot at skabe god stem-
 ning og fortælle forbipasserende og nysgerrige  
 sjæle om haven.
● Vær åben for nye idéer og initi ati ver. På den  
 måde udvikles engagement, ansvar og ejer
 skab. Løs udfordringer, når de opstår og vær  
 klar ti l at improvisere. 

● Sociale akti viteter kan være mindst lige så be-
 tydningsfulde for fællesskabet som det prak- 
 ti ske havearbejde. Derfor kan det være en god  
 idé at indføre faste ruti ner med sociale akti vi- 
 teter som f.eks. fællesspisning.
● Planlæg akti viteter, så alle typer af beboere kan 
 være med og føler sig velkomne uanset alder,  
 køn, sprog, kultur, uddannelsesbaggrund og  
 fysiske handicap.
● Skab konti nuitet omkring fælles akti viteter hele  
 året, så fællesskabet ikke går i opløsning over  
 vinteren.
● Arranger fejringer i løbet af sæsonen og som  
 afslutning på sommeren, hvor I anerkender alles
  hårde arbejde. Det kan være en høstf est, hvor  
 også boligområdets naboer inviteres fra de om-
 kringliggende villaveje, insti tuti oner og plejehjem. 

Brug planlægningsarket ’Akti viteter i fælleshaven’
på side 67 ti l at planlægge sociale akti viteter i 
haven.
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Ny viden og læring i haven
● Kombiner læring med hyggelige akti viteter.
  f.eks. lær om frøhøst og lav din egen frøbombe.
● Planlæg akti viteter og forløb, hvor der er mulig-
 hed for at udvikle sine evner og lære noget nyt
  i fælleshaven om afgrøder, miljø, biavl, mad 
 lavning osv.
● Giv plads ti l alle. Tag højde for folks sprog og  
 forudsætninger, og lyt ti l deres ønsker og inter- 
 esser, når I skal planlægge en læringsakti vitet.
● Inviter nogen udefra ti l at komme og holde en  
 workshop og lære jer noget nyt.

Drift  og pleje af haven (vanding, ukrudt osv.) 
I kan fi nde et overblik over årets gang i haven på 
side 66. 

Engagere og fastholde beboere
Der fi ndes ikke en formel for, hvordan man kan 
fastholde og engagere beboerne i fælleshaven. 
Moti vati on og engagement handler om, hvad vi 
brænder for, og hvor meget ti d vi vil lægge i en 
fælleshave i forhold ti l, hvad vi får ud af det. For 
nogle handler det om at se planterne gro, for 
andre om at være en del af fællesskab, og for helt 
tredje handler det om at gøre en forskel for andre 
mennesker og det lokalområde, man bor i.

På side 70 fi nder I dialogakti viteten ’Idéer ti l at 
engagere fl ere i haven’.

Tips ti l kommunikati on
● Vær klar og tydelig i jeres kommunikati on om  
 fælleshaven og brug mange forskellige kanaler.
 Vigti ge informati oner skal kunne nå alle akti ve  
 beboere f.eks. via sms, mail, opslag i haven og  
 opgange eller på Facebook. 
● Overvej om I har brug for en tovholder med  
 ansvar for kommunikati onen.
● Overvej om der er brug for kommunikati on ti l  
 lokalområdet, og om I har lyst ti l at invitere  
 dem ti l at deltage i fælleshaven.
● Er jeres fælleshave en god historie om nabo-
 skab og fællesskab? Så invitér den lokale avis,  
 radio eller TV ti l at komme på besøg. Det kan  
 også være med ti l at styrke boligområdets  
 image og skabe en positi v opmærksomhed  
 omkring fælleshaven i lokalområdet.
● Brug en infotavle i haven ti l at informere om  
 haven, planlagte akti viteter og havedage, hvad  
 man må, hvordan man kan være med, og hvem  
 man kan kontakte.
● Det kan være en god idé at skrive vilkårene for
 at deltage i haven på fl ere sprog. Invitér en tolk 
 eller sørg for at der er nogen, som kan oversætt e,
  hvis der er behov for det.
● Tænk over, hvordan I kan sikre jer, at I kommu- 
 nikerer ti l alle typer beboere, så alle føler sig
  velkomne, og I har det samme udgangspunkt  
 for at kunne deltage uanset alder, uddannelse,  
 sprog osv. 

”Alt den opmærksomhed er 
reklame for os – ligesom propaganda, 

men det må ikke være hele ti den”

Hussein, bor i Vapnagaard

”Det ville også være 
interessant at høre andre om,

 hey, hvorfor går du død i det?”
 Bjørn, bor i Tibberupparken
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Gode råd til livet i fælleshaven, fortsat

Samarbejdet om haven 
(aftaler, beslutninger og adfærd i haven)
Samarbejdet om fælleshaven foregår på mange 
forskellige måder, mellem mange forskellige men-
nesker og i forskellige situationer. Samarbejdet ud-
vikler sig også over tid afhængig af, hvor langt I er 
med etablering af haven, og hvor sammentømret 
I er i den havegruppe, der planlægger og organi- 
serer, det der foregår i haven.

Når mennesker samarbejder om noget, vil der altid 
opstå uenigheder, det er uundgåeligt. I fælleshaven 
kan uenigheder og udfordringer være forskellige 
afhængig af, hvilken rolle man har:

● Projektlederen kan opleve at stå alene med  
 opgaver og ansvar, og synes det kan være svært  
 at få havegruppen eller brugerne i haven til at  
 tage nok ansvar.
● Havegruppen kan opleve, at være indbyrdes  
 uenige om havens indretning og aktiviteter, om  
 opgavefordelingen mellem havegruppens med- 
 lemmer eller manglende afklaring af, hvordan  
 man træffer beslutninger om fælleshaven.

● Ad hoc frivillige i haven kan være i tvivl om,  
 hvor meget de kan tillade sig at høste i forhold  
 til den indsats de lægger. De kan opleve, at det  
 er svært at være med til at træffe beslutninger  
 om haven, når man ikke er en fast del af have 
 gruppen.
● Brugerne af haven kan opleve, at det er   
 utydeligt, hvad de må og ikke må i haven.  
 Må man plukke og dyrke uden at spørge om 
  lov? Må man holde børnefødselsdag i fælles- 
 haven? Nogle håndterer det ved at undlade at  
 gøre for meget i haven, mens andre lister sig  
 ned i haven sent om aftenen for at plukke og  
 så nye grøntsager.

”Jeg kan godt undre mig over, 
hvordan beslutninger bliver taget og varetaget. 

Nogle af de personer, der var med til opstarten og 
var imod et hegn er ikke med i haven længere. 

Hvorfor bibeholdesderes beslutning stadigvæk? 
Måske vi får et valg næste år, og så prøver jeg 

med nye argumenter for et hegn”. 

Hussein, bor i Vapnagaard

”Vi oplevede, at nogle af dem, der 
havde været med i planlægningen kom 

og høstede, selvom de ikke kom og vandede 
og passer eller noget. Jeg føler nogen gange 

ikke, at jeg er så meget med, at jeg 
bare kan gå og tage.” 

Solgerd, bor i Vapnagaard

”Der var en enkelt gang med 
nogle unge, der kom og hev tingene 

op, så gik jeg ud og snakkede med dem 
og viste dem, hvordan man høstede, 

så kunne de smage, og så var 
der ikke mere.” 

Annette, bor i Vapnagaard

”Der er en etnisk dame, 
der har taget en lille del af vores jord, 

der alligevel stod bart, til sin egen have. 
Hun kommer ned og hilser og passer sit stykke 
rigtig pænt. Det har været ok for os, og jeg har 

taget meget pænt imod hende og vist hende vores 
redskaber. Måske kan vi på den måde nærme os 
hinanden med tiden, nedbryde nogle barrierer 
mellem forskellige grupper. At vise vi er åbne.” 

Bjørn, bor i Tibberupparken

”Når man har noget 
fælles er det nemmere 
at snakke med folk.” 

Ulla, bor 
i Nøjsomhed

”Hvis de kommer nogle gange 
om aftenen eller natten og plukker, 

når der ikke er nogen, der kigger – det er 
ikke god behandling af os andre. Tag hvad 

du vil foran mig, men ikke bag min ryg.” 

Hussein, bor i Vapnagaard
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Tips til samarbejdet om haven

Vær nysgerrige på hinandens forskellige opfattelser af fællesskab og samarbejde. Lyt til hinandens  
opfattelser, og tal om hvordan I  kan finde gode fælles løsninger på eventuelle uenigheder. Fundamentet 
for et godt samarbejde er, at vi er nysgerrige på at lære hinanden at kende, så vi forstår, hvad der ligger 
bag vores forskellige holdninger. Her er nogle eksempler på forskellige holdninger til fællesskab og sam-
arbejde:

Afstem forventninger om, hvordan I træffer beslutninger om fælleshaven, så I undgår at der opstår  
konflikter omkring det. Der er mange måder at træffe beslutninger på, og det vigtigste er, at I finder en 
form, der passer til jeres havegruppe. Her er nogle eksempler på forskellige måder at træffe beslut- 
ninger på:

Formulér regler for fælleshaven, og sørg for at det 
er motiverende og positive regler, der indbyder 
folk til at være med, og ikke kun forbud. På side 68 
finder I øvelsen ’Regler for haven’, hvor I kan få 

inspiration til at formulere reglerne for fælleshav-
en, så det bliver tydeligt for alle, hvordan man kan 
bidrage til og bruge haven. 

Ret og pligt

Motto: Man skal yde for 
at nyde, og der er regler 
for, hvem der må plukke, 
hvor meget.

Én bestemmer

Fordele: Effektivt, tydeligt

Ulemper: Manglende ejer-
skab, ineffektivt, hvis man 
skal vente på at beslut-
ninger bliver truffet

Dialog og åbenhed

Motto: Pluk gerne, 
men gør det, mens vi 
kan se det, og lad os 
tale sammen.

Flertallet bestemmer

Fordele: Forholds- 
vist effektivt, sikrer 
opbakning

Ulemper: Hensyn til 
mindretal risikerer 
at blive overset 

Partnerskab og læring

Motto: Vi laver haven 
med et større formål end 
os selv. Haven er for alle 
og vi lærer børn og unge 
om havedyrkning.

Alle er enige 

Fordele: Fuld opbak- 
ning, mindretal bliver 
også hørt

Ulemper: Ineffektivt

Brugertilfredshed 

Motto: Jeg vurderer selv 
om jeg må plukke noget. 
Jeg skal have mindst lige 
så meget ud af haven, 
som jeg investerer i den.

Alle gør, hvad de har lyst til 

Fordele: Spontane aktivi-
teter, nye initiativer

Ulemper: Kaos, svært at 
skabe rød tråd/koordination

Samarbejdet med afdelingsbestyrelse, ansatte i 
området osv.
● Invitér dem med til arrangementer i haven,  
 fortæl om haven på afdelingsbestyrelsesmøder. 
● Husk at spørge afdelingsbestyrelsen, hvis der  
 skal træffes beslutninger angående større  

etableringer udover det, der er aftalt på forhånd. 
De skal også underrettes om arrangementer mm. 
Så længe de er grundigt orienteret om aktiviteter 
i haven, er de mere tilbøjelige til at være med-
spillere. 
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Årets gang i haven • Klargøring af jorden om foråret/
 etablering af plantekasser.
• Sprede færdig kompost eller 
 husdyrgødning i bedene.
• Bestille frø og planter.
• Forspiring af tidlige eller sarte afgrøder.
• Så de første frø.
• Luge.
• Vande.
• Vende kompostbunken.

• Luge.
• Vande.
• Evt. så flere afgrøder.
• Bekæmpe skadedyr.
• Sørge for pasning af haven i sommerferien.
• Høste.
• Opbinde klatreplanter og bærbuske.
• Lave fællesspisninger i haven.
• Arrangere sommerfest.

• Høst og konservering.
• Så de sene afgrøder.
• Frø-høst og opbevaring.
• Så efterafgrøde eller grøntgødning.
• Beskære bærbuske og flerårige urter.
• Mad over bål/halloween eller andre 
 hyggelige fælles aktiviteter.
• Tildæk jorden halvt omsat gødning som hestemøg,   
 kompost eller hønsemøg, efterårsblade (oktober).

• Beskytte overvintrende afgrøder mod frost.
• Luk for vandet.
• Evaluere på året, der gik.
• Lave haveplan.
• Budget og indkøb af materialer og frø.
• Oprydning i redskabslokale.
• Slibe og oliere redskaber mm.
• Planlægge opstarts weekend.

Forår

Sommer

Efterår

Vinter
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Planlægningsark: Akti viteter i fælleshaven

TIP: 
I kan også bruge 

noget af det, I skriver 
på planlægningsarket 

ti l at hænge op på 
infotavlen i haven.

Hvem i mit 
netværk kan hjælpe 

med akti viteten?

Akti vitet:

Hvordan får vi 
folk ti l at dukke op? 

Også dem vi ikke kender

Hvad skal der 
ske i akti viteten?

Hvilke materialer, 
ti ng osv. skal vi bruge?

Hvor skal 
akti viteten foregå?

 

Hvornår, hvor 
oft e og hvor lang ti d?

Hvem og hvor 
mange skal være med 

ti l akti viteten?
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Hvad handler øvelsen om: 
At I som havegruppe taler om og afstemmer forventninger i forhold til, hvilke regler, der skal gælde 
for fælleshaven.

Dialogaktivitet: Regler for haven

Sådan gør I: 
1. Læg arket på bordet, så alle deltagere kan se det. Hvis I er mange, kan I tegne trafiklys-skemaet på 
 en tavle, så alle kan se det.
2. Tal om, hvilke regler der skal være for haven. Skriv reglerne i skemaet.
3. Tal om, hvordan I bedst kommunikerer reglerne for haven til de andre beboere i området.

   
=  tilladt. Hvad må man 
 gerne? Hvad vil vi gerne 
 opfordre og invitere 
 beboerne til at gøre i 
 haven?

=  tilladt, men tal 
 med havegruppen 
 om det. 

=  forbud. Hvad 
 må man ikke?
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TIP:  
Lav regler for hvad man 

må i stedet for hvad man ikke 
må i haven. Ulempen ved forbud 

og stramme regler er, at I som 
havegruppe har svært ved at 
sanktionere brud på reglerne. 
Forbud kan også være med til 
at afholde nogen fra at få lyst 

til at deltage i fælles- 
haven. 

Undgå så vidt muligt forbud 
og formuler konstruktivt – såsom 

’vis hensyn og efterlad stedet 
som du selv vil modtage det’.

 Lyng, projektleder i BoGro



70   Fase 4: Livet i haven   

Hvad handler øvelsen om: 
At I laver en såkaldt ”negativ brainstorm” for at få nye idéer til, hvordan I kan få flere beboere til at være 
en aktiv del af fælleshaven.

Sådan gør I: 
Start med sammen at finde så mange svar som muligt på spørgsmålet i venstre kolonne – også gerne 
skøre, skæve og umiddelbart indlysende bud. Vend herefter alle udsagn til en positiv handling og skriv 
dem i højre kolonne.

Dialogaktivitet: Idéer til at engagere flere i fælleshaven

1. Hvordan kan vi sikre, at der ikke er nogen,  
 der dukker op til næste arrangement i haven? 
 f.eks.: Vi kommunikerer kun på skrift og kun 
 på dansk.

2. Vend nu alle udsagn om, så de kommer til at stå 
som positive idéer og forslag til, hvad I kan gøre
f.eks.: Vi bruger mange kommunikationskanaler, 
og vi skriver invitationen på flere sprog. 
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Og så blev jeg tomat-ambassadør”

“Områdebestyrelsens 
opbakning har gjort det 
lett ere at lave haverne.”

Solgerd har boet i Vapnagaard i 25 år – som næst-
formand i områdebestyrelsen, frivillig hos politi et 
og meget andet er hun dybt forankret i det Hel-
singørske boligområde. Hendes engagement i 
fælleshaven tager afsæt bestyrelsesarbejdet og 
i rollen som tomatambassadør.

”Jeg håbede på et stort fællesskab med mad-
lavning og friske grøntsager”, fortæller Solgerd, 
da hun husker ti lbage på præsentati onen af 
BoGro. Selvom fællesskabet er stærkt, og hun har 
lært mange nye mennesker at kende, så er der 
ikke helt så mange med, som hun havde ønsket.  
Oplevelsen af opstartsworkshops og de første 
havedage var positi ve, men eft er planlægningen 
faldt folk fra. ”Det var ligesom om, der var mange, 
der bare ville være med i ideerne og planlæg-
ningen og måske den første havedag, men så 
forsvandt de også”, fortæller Solgerd.

I dag er der fem stykker, der står for det, og træf-
fer beslutningerne i haven – beslutninger, som 
bestyrelsen og Solgerd ikke blander sig i. 

”Det er jo BoGro-projektet, og det er ikke noget vi 
blander os i”.

Havens mange hatt e
Selv beskriver Solgerd sin egen rolle som ’perifær’, 
og hun meldte ud fra start, at hun gerne ville kom-
me med kaff e af og ti l, men ikke være en del af det 
daglige arbejde. ”Senere kunne jeg alligevel ikke 
rigti g lade være med at kommentere tomaterne, 
som hang lidt – og så blev jeg tomatambassadør”, 
siger hun og forklarer, hvordan hun oft e har måt-
tet google sig ti l, hvordan tomatplanter passes.

De andre i gruppen har dog nydt godt af Solgerds 
engagement i bestyrelsen, hvor hun har bakket op 
om BoGro-haven – både da de skulle fi nde et nyt 
sted ti l placering, og da der begyndte at tegne sig 
lidt modstand. ”Vi har holdt blokmøder med infor-
mati onen, hvor bestyrelsen stod ved den beslut-
ning, der allerede var truff et på trods af den noget 
skepti ske start”. I dag er der mange, der fakti sk er 
kommet eft erfølgende og sagt, at de er glade for 
haven, også selvom de ikke bruger den.

 

“

lett ere at lave haverne.”
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I BoGro fælleshaverne har madlavning og fælles-
spisning spillet en stor rolle i opbygningen af fæl-
lesskaber. Det kan være hyggeligt og socialt at lave 
mad sammen og spise sammen, og uanset hvor 
forskellige vi er, så bliver vi alle sultne hver dag. 
Store som små madaktiviteter kan danne ramme 
om samtaler og kulturudvekslinger. 

Madaktiviteter giver mulighed for at beboere, der 
oplever, at det er svært at bidrage til havearbejdet, 
kan få en aktiv rolle, hvor de bidrager til fælles-
skabet ved at bage en kage eller lave en kande 
kaffe. De større madaktiviteter kan åbne haven op 
for nysgerrige beboere, som ellers ikke er med i 
haven.

Gode råd til planlægning af madaktiviteter
Beboerinddragelse
Inddrag beboerne i planlægningen af madaktivi-
teterne, så I tager udgangspunkt i deres idéer og 
sikrer ejerskab og engagement.

Kommunikation 
Gør det tydeligt for jer selv og deltagerne, hvad 
formålet med madaktiviteten er, så beboerne ved, 
hvad de deltager i, og hvordan de kan bidrage. 
Det er også en god idé at etablere nogle faste 
aktivitetsdage f.eks. en fast dag om ugen, som 
skaber forudsigelighed og gør det let er planlæg-
ge, hvor-når man kan være med.

Aktiv deltagelse
Sæt en tydelig ramme og planlæg madaktivi-
teterne, så beboerne oplever at kunne bidrage og 
deltage i hele processen. Det kan være en god idé 
at planlægge noget, der tager tid, og hvor der er 
flere forskellige handlinger i processen f.eks. sanke 
urter i haven, snitte, lave pandekagedej med urt-
erne, bage pandekagerne, spise, oprydning osv.

Fællesspisning
Skab gode rammer for, at maden spises i fælles-
skab, hvor deltagerne oplever, at de er en del af 
et fællesskab, og ikke blot spiser med deres egen 
familie. Sørg for at alle kan spise den mad, der 
bliver serveret, så deltagerne ikke skal være bange 
for, om der er ingredienser i, de ikke kan tåle eller 
ikke kan spise af religiøse årsager. 

Keep it simple
Lav noget som beboerne nemt ville kunne arrang-
ere selv. Lav noget der er let at forstå, let at udføre 
og som ikke kræver for store mængder udstyr. 

Hygiejne
Undgå at nogen bliver syge af maden. Alle skal 
kunne vaske hænder, og I skal kunne rengøre føde-
varer og holde dem adskilt. Sørg for at kølevarer 
er på køl, og at man kan vaske op. Få yderligere 
vejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Eksempler på madaktiviteter
Mindre aktiviteter:
Det lille sammenskudsgilde. Spis et måltid sam-
men efter en havedag. Deltagerne medbring er en 
ret eller ingredienser. Alternativt kan et madhold 
sørge for aftensmad efter havedagen.
 
Ugentlig pizzadag. Hvis I bygger en pizzaovn, så 
lav en fast, ugentlig pizzadag. Alternativt en grill-
dag. Tænd op i ovnen, slå en dej op, køb lidt ost, 
og inviter beboerne til at komme og lave deres 
egne pizzaer med grønt fra haven eller ingredi- 
enser de selv medbringer.

Madskole. Formålet er, at deltagerne lærer noget 
nyt. Det kan være beboere der underviser bebo-
ere, eller professionelle, der underviser beboere. 

Større aktiviteter:
Det store sammenskudsgilde. Hold havefester
f.eks. i forbindelse med Eid, Sankthans, høstfest  
og gør det til en tilbagevendende tradition. 

Madmarked. Arrangér et stort madmarked,   
hvor flere lokale aktører går sammen f.eks. den 
lokale kvindeklub eller fædregruppe, og bidrager 
med mad eller aktiviteter i fælleshaven. Undervejs 
kan der sælges mad, hvor overskud det går til et 
godt formål f.eks. et drivhus eller nye fodboldmål 
til boldbanen.

Madaktivitet

TIP:  
Gentagelse er godt. 

Jo flere gange man holder 
f.eks. pizzadag, des nemmere 
er det for beboerne at afkode

 aktiviteten og finde ud 
af hvordan de 
kan bidrage. 
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Evaluering
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Vi bygger jo videre og rett er 
nogle uhensigtsmæssigheder”

For Bjørn har fælleshaven kædet 
Tibberupparken sammen med den større, grønne 
udvikling, der er i samfundet.

Sådan forklarer Bjørn - der beskriver sig selv 
som havevicevært - hvordan Tibberupparkens 
beboere har arbejdet på de fysiske rammer, 
eft er etableringen i midten af 2015. Beboerne 
har, ifølge Bjørn, virkelig taget fælleshave-projek-
tet ti l sig, men ti l det hører også de udfordringer, 
der kommer, når hverdagen rigti g sætt er ind.

To sæsoners erfaring med fælleshaver – én med 
meget hjælp og én med meget lidt hjælp. ”På en 
måde har vi jo overhalet initi ati vtagerne ti l Bo-
Gro”, forklarer Bjørn og beskriver, hvordan bebo-
erne nu er i dialog om, hvordan de skal organisere 
sig og hvilke akti viteter, der skal præge årets gang i 
haven. ”Der er I jo ikke nået ti l”, griner han.

”Både fysisk og idémæssigt har vi bygget videre 
på konceptet – f.eks. har jeg lavet ’mad ti l mænd’, 
hvor nogle af os mænd mødes og laver mad sam-
men”, fortæller Bjørn. Derudover er der kommet 
vand, strøm, nøgleboks og brændeskur. Endelig er 
havefolkene blevet repræsenteret i bestyrelsen, 
hvor der er afsat en årlig pulje ti l fælleshaven.

Få personer ti l hård sommer
Alligevel er Bjørn overrasket over, hvor få person-
er, der er med i havearbejdet. ”I forhold ti l, hvor 
meget man læser om urban gardening, økologi og 
ti lbage ti l naturen, så troede jeg fl ere var med på 
den”, fortæller han og beskriver, hvordan der er 

rigti g mange, der bruger fælleshaven og udekøk-
kenet. ”Sociale arrangementer og dét at bruge 
haven som et personligt rum er meget populært, 
men ikke selve havearbejdet”. Bjørn mener selv 
det er to forskellige slags fællesskaber – ”et for-
melt og et uformelt”.

Det prakti ske arbejde kan derfor godt tage over-
hånd og på de varme sommerdage – dengang 
uden vand og strøm. ”Der er det altså virkelig 
hårdt arbejde”, siger han og uddyber ”Lyng var jo 
primus motor og så var der også Sally”. Overord-
net ser Bjørn rekrutt ering som den største ud-
fordring samti dig med, at der er en omfatt ende 
renovering af boligområdet, der fylder meget hos 
folk: ”Der er jo to hele blokke, der står tomme 
og så en masse der er hængt op psykisk af den 
renovering. Måske de vil kunne komme med, når 
det står færdigt”. 

Større end Tibberup
For Bjørn handler det om at justere sværhedsgra-
den undervejs, så alle der har lyst kan være med. 
”Jeg er gammel biavler, men holder lidt igen med 
det, fordi det ti lfører haven noget som vi måske 
ikke er helt klar ti l endnu”, fortæller han. Men på 
sigt ønsker Bjørn at vise, hvordan fortrolighed med 
vejen fra jord ti l bord også kan blomstre i steder 
som Tibberupparken. ”At vi er en del af en større 
bevægelse mod noget større og vigti gere”.

“
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Fælleshaven fremover
Det første år med fælleshaven vil oft e være præ-
get af ildsjæle og engagement, der er drevet af, 
at det er nyt og spændende – og måske ti l ti der 
en smule kaoti sk – at starte et fælles projekt op. 

Nu er det ti d ti l at overveje, hvad der skal ti l for 
at fælleshaven overlever og udvikler sig i den 
retning I ønsker, og at I overvejer om I f.eks. skal 
formalisere fælleshaven i en forening.

Fase 5: 

Evaluering

Forslag ti l dagsorden ti l evalueringsmøde

1.  Introdukti on. Tal om formålet med mødet, og hvad I skal lave.

2.  Evaluering af fælleshaven. Brug dialogakti viteten på side 79. 

3.  Havens organisering og fi nansiering fremover. Brug planlægningsarket på side 80 og fi nd 
 inspirati on på arket ’Gode råd ti l fælleshavens organisering’ på side 81 og 82. 

4.  Planlæg akti viteter i løbet af vinteren. Hent inspirati on i årshjulet i fase 4 på side 66.

5.  Aft aler, hvem gør hvad

Når I nærmer jer afslutningen på sommersæsonen er det en god idé at invitere alle, der har været 
akti ve i haven ti l et evalueringsmøde. På mødet kan I også afstemme jeres forventninger ti l, hvordan 
I hver især ønsker fælleshaven skal udvikle sig fremover, både i forhold ti l akti viteter og organiserin-
gen af samarbejdet omkring haven. Endelig er det vigti gt, at I får talt om, hvilke akti viteter I kan lave 
i løbet af vinteren for at holde gang i haven og forberede næste sæson, og hvem der ønsker at være 
med i havegruppen fremover. 

Tip:
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Hvad handler øvelsen om: 
At I evaluerer, hvordan sæsonen i haven er gået, og hvad I gerne vil forbedre i næste sæson.

Dialogaktivitet: Evaluering af fælleshaven

Sådan gør I:
Trin 1: Tænk hver især på en god oplevelse eller situation enten i haven, udekøkkenet eller et andet 
sted med forbindelse til fælleshaven, hvor du f.eks. følte dig meget engageret, motiveret, stolt eller glad 
(brug ca. 3 minutter)

● Hvad skete der? 
● Hvor skete det?
● Hvem var involveret? 
● Hvad gjorde oplevelsen god?
● Hvad gjorde du, og de andre der var med, der gjorde oplevelsen god?
● Hvad kan du selv gøre for at skabe flere gode oplevelser?

Noter til egen oplevelse:

Trin 2: Interview hinanden to og to om jeres bedste oplevelse. Brug ca. 5 minutter pr. person.

Noter til sidemandens oplevelse:

Trin 3: Tag en runde, hvor I hver især fortæller de øvrige deltager, hvad sidemanden fortalte.

Trin 4: Tal sammen om, hvad I kunne ønske jer anderledes i fremtiden i fælleshaven, skriv f.eks. idéerne 
op på en tavle eller et flip-overpapir, så alle kan se det. Slut evt. af med at vælge de fem vigtigste ting ud,  
I vil ændre.

Egne noter til fremtidsønsker:

Tip:

TIP:  
 I kan også bruge 
dialogaktiviteten: 

Ønsker til fælleshaven
 fra fase 1 til at drøfte 

fremtidige ønsker 
til haven.

Nu er det tid til at reflek-tere over godt og mindre godt
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Planlægningsark: 
Hvordan skal fælleshaven organiseres og finansieres fremover?
Find inspiration til at svare på spørgsmålene under ’Gode råd til organisering af fælleshaven’ på side 
81 og 82.

Hvordan vil vi organisere haven fremover?
I ’Gode råd til organisering af fælleshaven’ på side 82 kan I finde eksempler på andre fælleshavers organ-
isering og en oversigt over fordele og ulemper ved forskellige former for organisering.

 
Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen?
I ’Gode råd til organisering af fælleshaven’ på side 83 kan I finde inspiration til forskellige måder at få 
finansieret haven f.eks. gennem medlemskontingent, fondsmidler eller støtte fra afdelingsbestyrelsen.
 

Hvilke regler/vedtægter skal vi have?
I ’Gode råd til organisering af fælleshaven’ på side 84 kan I finde inspiration til at formulere grundprincip-
per for haven, afstemme forventninger til rolle- og ansvarsfordeling, og formulere vedtægter.

 

Tid til at se fremad
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Gode råd ti l organisering af fælleshaven

!

Hvordan vil vi organisere haven fremover?
Vær realisti ske omkring jeres ambiti oner når I 
vurderer, hvordan I vil organisere fælleshaven frem-
over. F.eks. kan dannelsen af en forening være en 

stor mundfuld, hvis I ikke er nok faste medlemmer 
af havegruppen, som er interesserede i at deltage i 
foreningen. Omvendt kan det være en fordel, hvis I 
ønsker at søge midler udefra ti l haven.

Eksempler på andre fælleshavers organisering: 

Tibberuphaven
● Fælles have - alle deles om udbytt et.
● Fokus på socialt fællesskab i det grønne.
● Fast fordelte ansvarsområder og 
 opgaver i haven.
● Faste arbejdsdage om søndagen.
● Fast budget under akti vitetsudvalget i 
 afdelingsbestyrelsen.
● Forskellige beboere mødes på kryds og tværs.

Trelhest Haveforening i Vapnagaard
● Forening med fælles vedtægter på tværs af 
 to fælleshaver i boligområdet Vapnagaard. 
● Søger selv midler ti l foreningen, udover deres  
 medlemskonti ngent. 
● Hver af de to havegrupper er selv ansvarlige  
 for at planlægge deres havearbejde, men de  
 hjælper oft e hinanden og deler økonomi og  
 større maskiner på tværs af haverne og holder  
 fælles arrangementer. 
● Som udgangspunkt er det de akti ve medlem- 
 mer, der høster havernes afgrøder. 

Nytt ehaven Foreningen Oasen
● Private jordlodder og fælles arealer med borde  
 og bænke.
● Fællesdage hvor fællesarealerne ordnes af alle.
● Forening med få krav. 
● Drift  betales af årlige konti ngenter.
● Forskellige beboere mødes på kryds og tværs.

Fælleshaven i Beder
● Forening med vedtægter.
● Hvert år laves en markplan af bestyrelsen, og  
 hver familie passer et bed.
● Høsten er fælles: 
 Alle tager det, de har brug for ti l eget forbrug.
● Når en afgrøde er klar ti l høst sætt es en 
 synlig pind i jorden af den der passer bedet.
● Haven vedligeholdes både af årlige konti n-
 genter samt midler fra fonde.
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Formel eller uformel organisering?

ORGANISERING OG KRAV

Uformel organisering 
(f.eks. havegruppe)
 
Ingen krav, men det kan være 
en god idé med: 

● Fælles grundprincipper.
● Forventningsafstemning.
● Årshjul og haveplan.
● Lave aftale om økonomi. 

Formel organisering
(forening):
 
Krav:
● Foreningen skal have et 
 sæt vedtægter.
● Definere hvem der kan 
 være medlemmer.
● Afholde en stiftende general 
 forsamling med referat. 
● Finde en ledelse: Formand,  
 næstformand, kasserer og  
 revisor – og evt. en kommu- 
 nikationsansvarlig.
● Oprette CVR + NemKonto,  
 hvis man modtager offent- 
 lige tilskud.
● Årlig generalforsamling 
 – kan f.eks. laves i kombina- 
 tion med en sommerfest .

FORDELE OG ULEMPER

Fordele
● Nemt at etablere.
● Plads til spontane ideer.
● Medlemskab ikke nødvendigt  
 - nemt at komme og være  
 med.
● Mindre bureaukrati og mere  
 fleksibilitet.

Ulemper
● Mindre forpligtende.
● Potentielt uklar rolle- og  
 ansvarsfordeling.
● Manglende robusthed ved  
 udskiftning i gruppen.
● Tungt arbejde at organisere  
 fællesdage.

Fordele
● Det er lettere at søge om  
 økonomisk støtte.
● Robusthed, stabilitet og 
 kontinuerlighed.
● Faste rammer for, hvordan  
 havegrupperne skal fungere  
 og samarbejde.
● Undgår at blande jeres 
 privatøkonomi med ind i  
 havegruppen.
● Koordinering af indkøb (og  
 muligvis gode rabataftaler  
 ved mængdeindkøb).
● Klar rolle- og ansvarsfordeling
● Fællesskabsfølelsen kan  
 styrkes.

Ulemper
● Administrative opgaver kan  
 slukke frivillig gejst.
● Frygt for træghed og fast- 
 låsthed – foreningens regler  
 skal overholdes og kan ikke  
 bare ændres.

ØKONOMI

● Sponsorater fra lokale 
 aktører.
● Mulighed for støtte fra 
 boligområdets afdelings- 
 bestyrelse.
● Private udlæg, og derefter  
 indsamle penge fra de andre.
● Penge fra puljer skal ind på  
 en privat konto. 

● Penge med konto.
● Medlemskontingent.
● Tjene sine egne penge og  
 sætte ind på en konto.
● Søge penge hos kommunen,  
 fonde eller lokale aktører.
● Sponsorater fra lokale 
 aktører. 

 

!
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Eksempler på andre former for haver, som har 
været afprøvet i BoGro projektet:

1) Låne-plantekasser: Administreres af driften i 
Vapnagaard, hvor beboere kan skrive sig op til en 
plantekasse til individuelt lån for et år ad gangen. 
Man er ikke fælles om haven, men alle med en 
lånehave har adgang til et fælles redskabsskur, vand 
og en fælles pizzaovn. De individuelle nyttehaver 
kan også være noget, man kan starte op med i et 
boligområde, hvis der ikke er opbakning og kræfter 
nok til at organisere en fælleshave.

2) Børnehave-haven: Den lokale børnehave har 
fået etableret et stykke jord i Vapnagaard, som de 
nu selv drifter sammen med børnene. De har også 
adgang til det fælles redskabsskur

Hvordan får vi økonomien til at hænge sammen?
Måske har I har fået økonomisk støtte til etablering 
af fælleshaven fra boligorganisationen, helheds- 
planen eller en fond. Det kan dog være svært at 
blive ved med at modtage støtte til at drive en fælles- 
have, og derfor er det en god idé at overveje andre 
og mere langsigtede måder at sikre, at der er penge 
til at drive fælleshaven. Mulighederne vil i høj grad 
være afhængig af den måde i organiserer haven på 
jf. ovenstående skema.

Hvordan fundraiser vi?
Fundraisingkursus
Uanset om I vælger at organisere haven formelt 
eller uformelt, vil I have mulighed for at søge økon-
omisk støtte til jeres fælleshave, og derfor er det en 
god idé at få et fundraisingkursus til havegruppen/
foreningens medlemmer. F.eks. tilbyder Center for 
Frivilligt Socialt Arbejde gratis fundraisingkurser for 
frivillige (www.frivillighed.dk). Nogle boligorganisa-
tioner har også fundraisere ansat, som I måske kan 

få hjælp hos. Find fonde her: www.legatbogen.dk, 
www.fonde.dk

Støtte fra aktører i lokalområdet
I kan med fordel undersøge, hvem der støtter vel-
gørende og almennyttige initiativer i lokalområdet 
f.eks. lokale fonde eller velgørende foreninger. I kan 
også forsøge at indgå aftaler med lokale virksom-
heder, som gerne vil støtte op om fælleshaven og 
jeres aktiviteter. F.eks. en lokal planteskole, træ- 
varehandel eller supermarked, der vil donere ud- 
valgte varer eller give rabat på indkøb.

Hvilke regler/vedtægter skal vi have?
Formulér grundprincipper for haven
Det er en god idé at tale om, hvilke grundprincip-
per, der skal gælde for haven uanset om I ønsker at 
være en formaliseret forening eller mere uformelt 
organiseret. Principperne kan handle om, hvad 
formålet med haven er, og hvordan samarbejdet 
omkring haven skal være. Se f.eks. ’Grundprincipper 
Trelhest Haveforening’ på side 84.

I kan få inspiration til at formulere principper i 
dialogaktiviteten: Ønsker til fælleshaven. Fase 1, 
side 21.

Afstem forventninger i forhold til ansvar og roller
Aftal hvordan I træffer beslutninger, og om I skal 
fordele nogle roller mellem jer som f.eks. kasserer, 
formand osv. I kan også tale om, hvordan I vil 
organisere arbejdet omkring haven, skal I holde 
møder? Skal der være faste havedage? Og hvor 
meget tid forventer I at bruge I haven?

I kan få inspiration til jeres forventningsafstemning 
i dialogaktiviteten: Havegruppens samarbejdsaftale. 
Fase 3, side 53.

Inspiration til proces for formulering og vedtagelse af vedtægter

1. Find en forenings vedtægter, som inspirerer jer (brug f.eks. Vedtægter for 
 Haveforeningen Trelhest på side 84), og lav jeres eget udkast til vedtægter. 
2. Hold et møde hvor hele havegruppen gennemgår udkast til vedtægterne 
 og I tilpasser dem på baggrund af input og forhåndsgodkender dem.
3. Afhold en stiftende generalforsamling med endelig godkendelse af 
 vedtægter og valg af bestyrelse.

TIP:  
Gør det klart, hvad 

formandens rolle er, så I undgår 
at der lander for mange opgaver 

på formandens bord. Det mest hen-
sigtsmæssige er, at det er et fælles 

ansvar at tage initiativer til 
aktiviteter i haven, så formandens 

rolle primært er at indkalde til 
møder og formelt tegne 

foreningen udadtil.
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Grundprincipper og vedtægter fra Vapnagaard 

Grundprincipper Trelhes Haveforening 13.12.2016
1. Vi dyrker havens område i fællesskab og solidaritet med hinanden.
2. Som udgangspunkt, er det de akti ve medlemmer, der høster havernes afgrøder.
3. Akti ve medlemmer forventes at bidrage akti vt hele sæsonen ti l havernes fællesskab.
4. Det ordensreglement, der gælder på Vapnagaard, gælder også inden for havernes område.
5. I haverne taler vi pænt ti l hinanden, og respekterer hinanden og hinandens forskelligheder.
6. Vi høster med omtanke, og tager ikke mere, end vi skal bruge, så der er nok ti l alle.
7. Alle er velkomne ti l at opholde sig i, og nyde haven, så længe de rydder op eft er sig.
8. Vi dyrker haverne eft er økologiske principper, uden kunstgødning og sprøjtemidler.

Vedtægter for Haveforeningen Trelhest

1. Navn og Hjemsted:
2. Foreningens navn: Haveforeningen Trelhest
3. Foreningens hjemsted er Vapnagård, Helsingør Kommune.
4. Formål:
 a. I fællesskab at dyrke grøntsager og etablere to haver henholdsvis Trelleborghaven og Hestens 
  Bakke Have.
 b. At være et lokalt forankret fællesskab, der danner ramme for samarbejde og samhørighed i 
  mødet mellem mennesker på en åben og inkluderende måde.
 c. At formidle og fremme viden om naturens kredsløb og økologi.

5. Medlemmer:
 a. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje ti l at arbejde for Foreningens formål. Dett e  
  gælder fortrinsvis beboere på Vapnagaard.
 b. Alle medlemmer vedkender sig og forpligter sig ti l at følge de grundprincipper, som haven er 
  baseret på.
 c. Medlemmerne betaler et indmeldelsesgebyr på 50 kr.
 d. Indmeldelse kan ske ti l kassereren eller et bestyrelsesmedlem. Medlemsskabet er først gyldigt, når  
  medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr.
 e. Udmeldelse kan ske ved skrift lig henvendelse ti l kassereren med virkning fra udgangen af 
  måneden. Det indbetalte indmeldelsesgebyr refunderes ikke ved udmeldelse.
 f. Eksklusion af et medlem kan ske på baggrund af grov fravigelse fra havens grundprincipper. 
  Eksklusioner behandles af den siddende bestyrelse på baggrund af høringer af de implicerede  
  parter.

6. Generalforsamling:
 a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 b. Ordinær generalforsamling afh oldes én gang årligt og indkaldes med mindst fi re ugers varsel.
 c. Møde-og stemmeberetti  gede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen 
  forinden har meldt sig ind i foreningen. Hvert medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes 
  ved fuldmagt.
 d. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  i. Valg af dirigent og referent
  ii. Fremlæggelse af årsberetning
  iii. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  iv. Fastsætt else af indmeldelsesgebyr
  v. Behandling af forslag
  vi. Forelæggelse og godkendelse af budget
  vii. Valg af bestyrelse
  viii. Valg af intern revisor
  ix. Eventuelt
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 e. Ekstraordinær generalforsamling afh oldes når en generalforsamling, eller mindst 1/4 af 
  medlemmerne eller mindst 2/3 af bestyrelsen forlanger det.
 f. Forslag vedtages ved simpelt fl ertal og ved håndsoprækning. Vedtægtsændringer kan dog kun ske  
  med 3/4 fl ertal blandt de fremmødte. Skrift lig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot  
  én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået fl ere end det antal, der skal vælges, fore 
  tages alti d skrift lig afstemning.

7. Bestyrelse:
 a. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på minimum 5 medlemmer og evt. to supleanter. 
  Bestyrelsen konsti tuerer sig selv, ved det eft erfølgende konsti tuerende bestyrelsesmøde.
 b. Der skal vælges mindst én repræsentant fra hver havegruppe ti l bestyrelsen.
 c. Medlemmer af bestyrelsen vælges for ét år ad gangen. Genvalg er muligt. Ønsker et medlem at  
  udtræde mellem to generalforsamlinger træder en suppleant ind.
 d. Mellem generalforsamlingerne varetages foreningens drift  af bestyrelsen.

8. Tegningsret:
 a. Bestyrelsen tegnes juridisk og økonomisk af minimum to af de følgende personer: Formanden,  
  næstf ormanden eller kassereren. De tegningsberetti  gede oprett er en bankkonto i foreningens  
  navn.
 b. Foreningen må ikke sti ft e gæld.

9. Revision
 a. Regnskabet revideres årligt inden generalforsamlingen af den interne revisor, der er valgt af 
  generalforsamlingen for det pågældende år.

10. Foreningens opløsning:
 a. Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages med et fl ertal på mindst 2/3 af samtlige mulige  
  stemmer. Er ikke mindst 2/3 af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen,  
  men opnås et fl ertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes ti l ny  
  generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med et fl ertal på mindst 2/3 af  
  de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmeberetti  gede der er ti l stede.
 b. Hvis foreningen opløses bruges overskydende midler og akti ver ti l oprydning af haven. Eventuelt  
  yderligere overskud ti lbageføres om muligt ti l ti lskudsgiver. Hvis ikke dett e er muligt ti lfalder  
  foreningens midler og akti ver et almennytti  gt formål, der beslutt es på den opløsende general-
  forsamling.

Bestyrelsens underskrift er

Formand:    Dato   Underskrift 

 
Næstf ormand:    Dato   Underskrift 

Kasserer:    Dato   Underskrift 

 
1. Medlem:    Dato   Underskrift 

2. Medlem:    Dato   Underskrift 
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Det skal nok blive godt på 
længere sigt”

Børnene og deres glæde ved haven er det, 
der vækker mest begejstring hos Ulla. 

Da Ulla mødte op i fælleshuset ved første op-
startsmøde blev hun overrasket over den store 
ti lslutning – omkring 40 mennesker fyldte lokalet, 
og der var begejstring, samarbejde og gode inten-
ti oner. ”Men nu er nyhedsværdien desværre væk, 
og mange er faldet fra”, fortæller hun og håber 
alligevel, at fælleshaverne vil bringe Nøjsomhed 
sammen på sigt.
 
Fra sit vindue i Nøjsomhed kunne Ulla kigge ned, 
da Lyng og de andre gik rundt første gang. ”Der 
drømte jeg om selvforsyning – selvforsyning med 
økologiske, hjemmedyrkede grøntsager og masser 
af blomster”, fortæller hun. 

Det er ikke blevet ti l mange grøntsager endnu, 
men ti l gengæld var opstartsforløbet noget af 
det, Ulla har været mest glad for. ”Vi var jo rigti g 
mange med, og alle var gode ti l at bidrage og kom-
me med forslag ti l, hvordan vi skulle indrett e hav-
en”, siger hun og forklarer, hvordan de ansatt e i Bo 
og Gro havde lavet en ramme at arbejde indenfor. 

”Jeg tror – trods alt – at det var godt, at de havde 
beslutt et nogle ti ng inden workshoppen”.

Børn er den store styrke
Ulla er forsigti g med at spå om fælleshavernes 
fremti d. ”Jeg tror nok, det vil lykkes på længere 
sigt, men vi har jo nogle udfordringer herude”, 
fortæller hun og håber, at fælleshaven kan blive 
et samlingspunkt. ”Vi har for eksempel behov for 
at mødes mere og blive enige om, hvad man må 
og ikke må”, forklarer hun og foreslår blandt an-
det, at børnene kommer mere i centrum.

De udfordringer og successer, der har været er 
ikke kommet bag på Ulla. ”Men børnene – det, 
at så mange børn gerne vil haven og råber ’Ulla’, 
når de ser mig – har simpelthen været den mest 
fantasti ske overraskelse”. Dét og så hvor hårdt 
havearbejde egentlig er. ”Jeg var helt smadret eft -
er første havedag, og det er længe siden, jeg har 
haft  det sådan”, ti lføjer hun.

“



Du kan finde mere information, inspiration og 
materialer til opstart af fælleshaver eller skolehaver 

på www.havertilmaver.dk.

 God fornøjelse med guiden, 
haven og fællesskabet!

BoGro – en guide til beboerdrevne fælleshaver 
i almene boligområder


