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Baggrund og formål 
Ud fra bibliotekets brede berøringsflade og lokalkendskab ved vi at mange borgere går rundt og 
dyrker deres særlige interesser. Vi antog at nogle af disse ”nørder” (måske endda de fleste) ønsker 
at få beriget deres viden og at dele deres passion med andre også udover hvor de allerede mødes i 
foreninger, grupper og på de sociale medier. 
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Med en parallel til ”læselyst” og motivationens betydning for øget læsning, tog vi her 
udgangspunkt i det som borgerne er optaget af og ”nørder” med for at sætte ekstra skub i 
videnstilegnelse med biblioteket som centralt omdrejningspunkt – i samtale, dialog og debat med 
biblioteket som facilitator af nye typer netværk i lokalområdet. 
 
Konkret ønskede vi at: 

 Bringe nørderne sammen i det fysiske rum og berige deres fællesskaber 

 Understøtte dialog, samtale og fordybelse 

 Tydeliggøre bibliotekets roller som fagpersoner, netværksfacilitatorer og demokratiske 
rum. 

 
 
Målgruppe – Samarbejdspartnere – Deltagere og de berørte 
Målgruppen var primært unge og voksne nørder, forstået som borgere med en særlig interesse for 
og/eller viden om et emne samt ønske om at deltage i samtale og dialog om deres passion.  
 
Fra starten var vi en bred kreds af samarbejdspartnere i projektet: 

 De 3 lokale oplysningsforbund (eller afdelinger heraf) gav tilsagn om at medvirke aktivt  

 Horsens Produktionshøjskole ville medvirke med elever, der nørder med eller viser 
interesse for projektets temaer og aktiviteter og inddrager projektet i afledt samfundslære  

 Det boligsociale sekretariat Bo Trivsel (tidligere Imagine Horsens) ville skabe kontakt til 
beboere i de boligsociale områder og sætter nørderne i forbindelse med projektet.  

 Forlaget Klim ville bidrage med forfattere i fm. aktiviteterne. 
 
Projektet blev dog væsentlig ændret, da vi for alvor skulle i gang med aktiviteterne. 

 Oplysningsforbundene og biblioteket i Horsens kommune har rigtig meget tilfælles og har 
også tidligere samarbejdet om konkrete aktiviteter, men det blev hurtigt tydeligt, at 
oplysningsforbundene havde vanskeligere ved at eksperimentere og satse på ”nørde-
aktiviteter” om utraditionelle emner og med ukendte oplægsholdere, da deres 
arrangementer skal bære sig selv økonomisk. Dette har vanskeliggjort at udvikle nye 
arrangementsformer sammen. 
 

 Horsens Produktionsskole medvirkede godt og konstruktivt i planlægningsfasen, men i de 
efterfølgende måneder var skolen igennem flere besparelsesrunder, så både elevtal og 
lærerstab blev kraftigt reduceret. Til sidst stod det klart, at der ikke var resurser til at 
deltage i samarbejdet og skolen måtte trække sig fra projektet. 
 

 Bo Trivsel var meget interesseret i projektet, men vi fandt undervejs ud af, at samarbejdet 
med borgerne i de boligsociale områder snarere skal etableres i fm. nogle af deres 
igangværende aktiviteter fremfor ”fra scratch” som i dette projekt. Var samarbejdet med 
Produktionsskolen kommet i gang, kunne vi nok også have fået dette samarbejde op at stå. 
 

 Forlaget Klim var positivt interesseret i at hjælpe deres forfattere frem i det 
udstillingsvindue, som projektet kunne udvikle sig til, men vi oplevede at de enkelte 
forfattere (helt legitimt) kun kunne medvirke mod begrænset honorar. Der blev aftalt ét 
arrangement, som dog desværre blev aflyst pga. sygdom. 
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Fremfor de oprindelige samarbejdspartnere blev det derfor i højere foreninger, uformelle grupper 
og enkeltpersoner, der deltog i aktiviteterne i projektet – og på det nye tiltag ”Nørde-messen” (se 
mere nedenfor) deltog en række foreninger/grupperinger, der kunne bruge messen som 
udstillingsvindue. 
 
Det viste sig også, at betegnelsen ”nørd” sig at være en anstødssten for flere af 
samarbejdspartnerne, og vi brugte en del tid på at diskutere denne betegnelse og alternativer. 
Dette var overraskende for biblioteket, da vi i fm. projektansøgningen havde drøftet projektet ret 
grundigt, og da alle samarbejdspartnere havde underskrevet samarbejdsaftalen, men det er en 
erfaring, vi tager med os i kommende samarbejder i projekter og drift. 
 
Modsat samarbejdspartnerne mødte vi ingen modstand fra borgerne ift. brug af ”nørde”-
betegnelsen. Dette kan selvfølgelig skyldes at borgere, som ikke bryder sig om at blive omtalt som 
nørder, har holdt sig væk, men vi er ikke stødt på spørgsmål eller ønsker om at blive omtalt som 
noget andet. 
 
Samarbejdet i projektet udviklede sig væk fra det planlagte over mod mere samarbejde med 
foreninger og enkeltpersoner. 
 
 
Metoder 
For at tiltrække grupper ville vi gennemføre aktiviteter, der hang sammen emnemæssigt. Gennem 
denne kontinuitet ville vi skabe en base for at understøtte deltagernes indbyrdes relationer og 
gerne danne nye netværk – i det hele taget fremme den aktive borgerinvolvering.  
 
Konkrete metoder blev overvejet: 
 

 Understøtte kontakten mellem messe-udstillere, foredragsholdere og deltagere, fx: 
o sætte udstilleres og foredragsholderes kontaktdata på hjemmesiden – før og/eller efter 

messen/foredraget 
o drøfte med den enkelte udstiller/foredragsholder om hvad de kunne have af 

idéer/forslag til opfølgning eller lign. på eller efter messen/foredraget og indarbejde 
dette i foromtale og i fm. arrangementet 

o tilbyde deltagerne at give deres kontaktdata til bibliotekspersonalet, som så kunne 
sætte folk i forbindelse med hinanden 

o På andre måder få udstillere og foredragsholdere med til at hjælpe os med at hjælpe 
folk videre – måske bare ved at henvise til relevante foreninger eller lign.  
 

 Gennemføre flere aktiviteter inden for emnekreds 
 

 Bringe de velkendte bibliotekstilbud mere i spil, fx: 
o lave udstilling af materialer i fm foredraget, gerne med mulighed for udlån 
o udarbejde litteraturlister, gerne i samarbejde med udstiller/foredragsholder 
o lægge lokale til et eller flere møder i interessegrupper  
o understøtte med informationssøgning om gruppens emner. 
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Aktiviteter og antal deltagere  
Aktiviteterne omfattede: 

 arrangementer, der allerede var indgået aftale om, og som havde muligheder for at blive 
indarbejdet i projektet  

 arrangementer, der blev aftalt direkte i fm projektet 

 det nyskabende tiltag ”Nørde-messen”.  
I alt blev gennemført 46 aktiviteter inden for 4 emnekredse med samlet 546 deltagere. 
 
Som en særlig aktivitet gennemførte vi ”Nørde-messen” – en messe i udlånsområderne for voksne 
og børn lørdag den 1. oktober kl. 10-15. Den blev omtalt på facebook, instagram og hjemmeside 
og via presseomtale og omtales i oplysningsforbundenes programmer med dette budskab: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emnekredse 
med i alt 46 aktiviteter 

27 arrangementer  
sept. 2016 – febr. 2017 

17 stande 
på Nørde-messen 1. okt 2016 

1. Håndens gerning 1 arrangement 11 aktiviteter 

2. Krop & Sjæl 3 arrangementer 3 aktiviteter 

3. Musik 8 arrangementer 0 aktiviteter 

4. Kultur 15 arrangementer 3 aktiviteter 

I alt 568 deltagere 391 deltagere 155 deltagere 

 
 

    
  

    Arrangementer   Stande 

Dag Md År Deltagere 413  155 

19  9 16 Aakjærs sange og liv 68  Hørforarbejdning 

7-8  10 16 Sovekoncert 16  Halm-husflid 

12  10 16 Byg bæredygtigt 21  Naverne 

13  10 16 Virtual reality i sundhedsvæsenet Aflyst  Oldtidssager 

19  10 16 I forfatterens værksted 16  Frøsamlerne 

26  10 16 Når genstande beretter 15  Masker 

8  11 16 Lær at meditere 23  Tegning på iPad 

9  11 16 
Et liv med Aspergers, Tourettes 
syndrom og OCD – gennemført i FOF 

22  Klude mod plastic 

17  11 16 Sund kost, hvad er det? Aflyst  Modelbyggerne 
 10-12 16 Litteratursaloner, 11 stk  83  Knipledamerne 

30  1 17 
Da aviser, modetøj  ... dukker op I 
Europa o. 1700 

18  Marsvin 

  1-2 17 Gi' det videre: lytteklub 2 gange 1  Meditation 

1  2 17 
Mellem himmel og jord: præsten og 
shamanen mødes 

50  
Aspergers, 
Tourettes og OCD 

  2-4 17 Lyt i mørket, 3 gange 12  Klatreklubben 

20  2 17 Klassisk for begyndere 34  Astronomi 

27  2 17 Musikkens historie på 1 time 34  3D print 

       Fotos af forfald 

  

”Kunne du tænke dig at dele din passion med andre – eller måske møde 
nogen, der har de samme interesser som dig, så er projekt ”Hvad nørder 
I med? Scenen er jeres!” lige noget for dig. Her kan du møde andre med en 
bred viden om de smalle emner - oven i købet live”. 
 

https://horsensbibliotek.dk/nyheder/aktuelt/se-hvem-der-kommer-paa-noerdemessen.
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Erfaringer – og projektets relevans for målgruppen 
Det var sværere end forventet at ”få pakke arrangementerne ind” og relatere dem til 
Nørdeprojektet samt at få borgerne til at interagere i den relativt korte tid, vi har haft til rådighed. 
 
Til gengæld blev idéen om Nørde-messen modtaget med stor interesse af foreninger, 
interessegrupper og enkeltpersoner. Bæredygtigheden blev understøttet af at flere af Nørde-
messens udstillerne har udtalt at de gerne kommer igen. 
 
Vi vurderer, at mere ”indpakning” af og aktiv borgerinvolvering i arrangementer vil fremmes af: 
 
For personalet: 

 Mere tid – og mere systematisk refleksion – til at vende sig mod mere borgerinddragelse i 
planlægning og gennemførelse af arrangementer 

 At der sker en bevidst udvælgelse af arrangementer/aktiviteter, der skal ”pakkes ind”, og 
som er velegnede hertil  

 At inddrage ”indpakningen” i fm at aftale indgås og ikke på bagkant 

 Anerkendelse af værdien i at borgerne bruger biblioteket som et frirum – et sted hvor man 
har mulighed for at involvere sig, men hvor man ikke er forpligtet  

 Forståelse for / anerkendelse af at folk gerne vil deltage hvor de kan bidrage, men at de 
ikke nødvendigvis ønsker at være i fokus 

 
I ft. mere borgerinddragelse skal personalet arbejde med:  

 At opbygge tillidsforhold mellem deltagerne – noget der tager mere tid end blot 1-2 
sæsoner 

 At fungere som ordstyrer, hvilket erfaringsmæssigt (fra Samtalesaloner) fremmer 
involvering og dialog  

 At tydeliggøre, at man kan mødes om et emne, men at det ikke nødvendigvis kræver at 
man mødes derudover (erfaringer med Rejsecafeer, som skabte klubstemning).  

 
Andre arrangementer kunne være inddraget, bla.: 

 Halloween: 
Videoerne op til Halloween talte til nørderne ift. selve genren men formåede også at 
formidle noget reel viden om halloween - et godt eksempel på nørdet formidling. 
Ovenikøbet munder det ud i Haloween-arrangementer, hvor bibliotekets rum og andre 
ressourcer kommer i spil (film, bøger, forfatterforedrag) 

 Antikvitetsforedraget  

 Øl-foredraget d. 22. november  

 At lave kageforme på 3Dprinter!  
 
Nørde-messen blev som nævnt vel modtaget af borgerne – også de ikke-så-biblioteksvante – og 
har givet en række erfaringer, som vi tager med os fremadrettet.  
Udstillernes og bibliotekspersonalets samlede erfaringer er: 
 

 Åbningstid (var sat til kl. 10-15, hvor bibliotekets normale betjente åbningstid er 10-13):  
o Hellere begrænse sig til bibliotekets normale lukketid end en længere åbningstid med 

få besøgende  
o Hvis der skal være åbent efter bibliotekets normale lukketid, arrangeres flere foredrag i 

Salen (stueetagen)  
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 Aktiviteter på standene gør messen spændende – både for besøgende og for udstillerne: 
o Her fremhæves standene med aktiviteter, især inden for ”håndens gerning” 

o Det fungerede godt, at ”smagsprøver” på messen blev fulgt op af arrangementer 
senere på sæsonen, bl.a. standene med meditation og med Asperges mm  

o Materialeudstillingerne kunne suppleres med oplæsning eller anbefalinger af litteratur 
oa materialer. 
 

 Placering og skiltning:  
o Aktiviteter rettet mod børn placeres i børne-musik-afdelingen – også selvom de 

henvender sig til forældre/bedsteforældre  
o Skiltning skal være tydelig 
o Godt med boder i publikumsafdelingerne i stedet for Salen – folk kom der uden at vide 

der var Nørdemesse 
o Næste gang skal vi måske samle flere boder med samme emne i et område, men pas på 

at der ikke er for mange emner (det kan ikke formidles)  
o Studiezonen velegnet til emner som yoga og meditation.  

 

 Kontakten mellem stand-holderne og biblioteket: 
o Stor tilfredshed med forplejning (formiddag: kaffe, te, vand – frokost: sandwich, 

sodavand, vand – eftermiddag: kaffe, te og en chokolade) 
o Mange tilkendegav, at de gerne kom igen næste år. 

 
Kommentarer fra standholdere og deltagere: 

 ”Vi var rigtig godt tilfredse med arrangementet. Både placering og plads”  

 ”Vi snakkede med en del folk - Jeg fik en håndfuld gode snakke med besøgende og var ok 
tilfreds” 

 ”Vi fik talt med personer, der kunne berette om familiemedlemmer, som for mange år 
siden, havde været på “ Valsen “ Vi vil meget gerne komme tilbage i 2017” (Naverne) 

 ”Vi snakkede med rigtig mange og holdt efterfølgende et velbesøgt kursus i Salen” 
(Frøsamlerne) 

 ”Jeg kunne godt lide, at det var så uhøjtideligt og man undervejs kom til at snakke om 
justeringer til næste gang”. 
 

 ”Arrangementet kan derfor med fordel tænke i at bundte nørderne, måske skele til overlap 
og fællestræk ved de enkelte, så det også er nemmere for interesserede at finde rundt og 
blive overrasket og inspireret” 

 ”Som deltager med Meditation som nørderi var der ikke så meget "at vise frem". Jeg kunne 
tænke mig ved en evt. næste gang at gøre lidt mere ud af "værksteds" eller praksis 
opstilling. Det bliver mere levende, og det er måske en vinkel i på et overordnet plan kan 
lægge ned over næste års nørderi”. 
 

 ”Hvordan kan man komme i gang med at starte en meditationsgruppe?” (Deltager, som fik 
at vide, hvordan man kan låne et rum på biblioteket). 
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Videreførelse af erfaringer – på Horsens Bibliotek og hos andre 
 
Biblioteket arbejder pt med udvikling af arrangementsområdet, bla. ”aktiv borgerinvolvering”. 
Vi har derfor delt projektets erfaringer med bibliotekets ansatte og ledere, som på forskellig måde 
arbejder med området. Sammen har vi perspektiveret erfaringerne for at bygge videre på dem i 
den fortsatte arrangementsvirksomhed, bla. gennem: 
 

 Mere fokus på systematisk planlægning – refleksion – evaluering 

 Kombinere flere arrangementer – samme emne i forskellige former (samtalesalon, 
foredrag, film, udstillinger) – eller samme form med forskellige emner 

 Længere forløb/rød tråd på tværs af afdelinger og huse, og både fysisk og digitalt 
 

 Inddrage det fysiske rum mere – til forundring og overraskelse – og til at understøtte og 
koble til traditionelle arrangementer 

 

 Inddrage emner der er aktuelle i lokalsamfundet 

 Involvere borgerne, fx: kom og del fx din musik 
 

 Opdyrke fællesskab/klubfølelse 

 Inddrage specialister via biblioteksbrugernes netværk – opdyrke ambassadør-tankegangen 
 

 Mere systematisk opsamling af input fra borgerne.  
 
 
Som model/drejebog for aktiv borgerinvolvering i bibliotekets arrangementsvirksomhed har vi i 
projektet udarbejdet nedenstående: 

 Partnerskabsmodel, se side 8. 

 Input til optimering af arrangementsvirksomheden via systematisk planlægning, refleksion 
og evaluering, se side 9. 

 Kompetenceprofil se side 9. 
 
 
 
Selv om projektet ikke nåede at få samarbejdet med eksterne partnere helt op at ringe og selv om 
det har været vanskeligt at finde en god måde at pakke de enkelte arrangementer ind på så man 
kunne samle nørderne op efterfølgende, så har der været en masse læring i hele projektet:  

 ift. hvad bibliotekarerne kan, nemlig møde nørderne med åbenhed, nysgerrighed og videre 
inspiration 

 ift. hvad rummet kan og helt konkret bruge det til messe, hvilket allerede er aftalt for 2017!   
 

For Horsens kommunes biblioteker har projektet været anstrengelserne værd, da vi har fået 
værdifulde erfaringer om tværgående samarbejder – har udvidet netværket – og har fået nye 
vinkler på arrangementsvirksomheden. 
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Partnerskabsmodel  
 

Fokuser strategisk Vælg hinanden hvor 
det giver mening 

Gør egen organisation 
klar 

Understøt 
partnerskabet 

 Tydeliggør bibliotekets 
intention  

 

 Se borgerne som en 
resurse 

 

 Skab overblik over 
hvem der har hvilke 
interesser og hvilken 
viden om målgruppen 

 

 Vær obs på de mulige 
samarbejdspartnere, 
der dukker op i drifts-
hverdagen og i 
projekter  
(ex: Nørde-messen) 

 
Både her og i ”Gør egen 
org. klar” kan der arbejdes 
med ”Den gyldne Cirkel” 
(Why-How-What) 
 

  

Vær obs på mulige 
partneres resurse-
forhold, bla.:  
 

 Hvor meget tid oa. 
resurser kan der 
sættes af til 
samarbejdet 
 

 Hvor meget plads 
er der til aktivite-
ter, der kan 
forventes at give 
underskud 

 

 Vær obs på niveau-
et for / kendskab til 
projekt- og udvik-
lingsarbejde hos 
partnere og internt 

 
 
I ft. potentielle samar-
bejdspartnere: 
 

 Oplysningsforbund: 
har interesse for og 
viden om arrange-
menter og har 
udtrykt ønske om 
mere samarbejde 

 

 Forlag: interesse i 
aktiviteter, der kan 
promovere deres 
udgivelser 

 

 Produktionsskolen:  
har mange elever 
fra målgruppen 

Tydeliggør projektet og 
sæt ord på erfaringer og 
perspektiver: 
 

 Formålet: vigtigt at 
konkretisere, fx via 
eksempler 
 

 Målgruppen: skab 
ejerskab til den 

 

 Det, der er anderledes 
i ft. de aktiviteter, der 
er tradition for og som 
personalet har stort 
kendskab til 

 

 Ejerskabet: skab fælles 
forståelse. Inden 
igangsætning af 
aktiviteter – OG 
undervejs for ofte 
viser forskelligheder 
sig først i gennem-
førelsesfasen 

 
 Tydeliggør opgave i ft 

idéudvikling 

 Vær obs på at andre 
rammer kræver andre 
processer. 

 Mange døre skal 
holdes åbne – men 
ikke så mange at man 
mister overblikket 

 Brug personprofiler og 
kompetencer strate-
gisk 

 

 Erfaringer og perspek-
tiver: sæt ord på og 
snak om dem med 
kolleger 

 

 Andre samarbejds-
partnere: Vær vågen 
over for nye 
muligheder 
 

Udveksling af erfaringer 
og dialog om: 
 

 Det som projektet 
giver den enkelte 
partner 
 

 Nye muligheder for 
samarbejde  
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Anbefalinger til arrangementsstrategi og –politik i ft aktiv borgerinddragelse 
 

Fokuser strategisk Vælg hinanden hvor 
det giver mening 

Gør egen organisation 
klar 

Understøt 
partnerskabet 

Hvad vil vi med det? 

 Styrke ejerskab 

 Inddrage flere 
kompetencer + frivillige 

 
Hvem ku’ vi tænke os at 
lege med? 
 
 

Borger-inddragelse – 
hvilket niveau vil vi 
gå efter? 
 
Partner-inddragelse 
– italesæt grænser 
 
 
 

Ift. aktiviteter: 
 

 Få form til at spille 
sammen med 
indhold – overvej 
forløb 

 Bring materialerne 
mere i spil, fx med 
”læs-videre-lister” 
formidlet trykt, på fb 
og på web 
 

 Systematisk 
planlægning – 
refleksion – 
evaluering 

 Husk at gøde og 
vande 

 ”Ryst Æ Pos” 
 
I ft kompetencer: 
understøt 

 Mod 

 Innovation 
 

 Systematisk 
planlægning – 
refleksion – 
evaluering 
 

 Inddrag også 
brugerne og 
andre end dem, vi 
plejer at snakke 
med  

 
 
Bidrag til kompetenceprofil for Netværksfacilitator i mødet med og mellem borgere – incl. nørder 
Vigtige kompetencer, som vi har og som skal understøttes: 

 Tillidsskaber  

 Rummelig  
 
Vigtige kompetencer, som vi (endnu) ikke har og som skal opdyrkes: 

 Modig 

 Innovative – ser de nye muligheder OG kan føre dem ud i livet/eksekvere 
   

Vigtige kompetencer, som vi har i et vist mål, og som fortsat skal understøttes 

 Igangsættende – og ikke mindst opfølgende 

 Netværksskaber 

 Overblik 

 Respektfuld og respekterende ift andre 

 Venlig, åben og lyttende 

 Kompetent kommunikator 
 
Vigtige fysiske faciliteter 

 Fysiske rammer/rum – på neutral grund 
 Brugervenlige åbningstider. 


