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Klubben til fremme af det meningsfulde liv 



Klubben til fremme af det meningsfulde liv vil træne

unge i alderen 14 til 30 år, så de kan træne andre unge

i de færdigheder, som alle har brug for til at skabe sig

et meningsfuldt liv.

Klubben bliver et fællesskab for nytænkning, træning og

deling af erfaringer, tanker og ideer. Dette kan være

gennem workshops, sommer camps, filmaftener,

debataftener, fysisk træning og filosofiske saloner alt

sammen med fokus på det væsentlige og meningsfulde

i livet.

Men... og der er et stort men. Vi vil gerne vide, hvad du

tænker klubhuset skal indeholde og tilbyde, for at unge

som dig, får muligheden for at træne gode relationer

og opleve meningsfuldhed.

Derfor har vi brug for en fokusgruppe af unge, der vil

være med til at skabe rammen for Klubben - som

rådgiver og medstifter!

Klubben



Klubben

Formålet med fokusgruppen er således at lytte og lære af dig.

Hvad er unge optaget af i dag? Hvilke glæder og bekymringer

fylder mest? Er mødet ansigt-til-ansigt vigtigt, eller fungerer

online lige så godt? Hvem tror du, der vil have nytte af at

modtage træning af os og andre unge? Hvilke muligheder ser

du i, at Klubben er fri af "skolesystemet"?

Som grundlæggere af Klubben er vi optaget af det menings-

fulde liv og alt det væsentlige i livet - er du også det?

Vi er nysgerrige på dit perspektiv, og ser frem til at mødes den

30. november 2021, kl. 16.00-18.00 på adressen NOR, Hejrevej

30, 3. sal 2400 København NV.

Hvis du kunne tænke dig at deltage, så send et par ord om,

hvorfor dette er interessant for dig. Skriv til Luise Enevold på

luise@enevold.dk så hører du fra os.

Vi har brug for din stemme



Om fokusgruppen
Klubben

Fokusgruppen består af en gruppe unge på 8-10 personer i

alderen 14 -16 år.

Den tager 2 timer og der bliver serveret forfriskninger. 

PROGRAM:

Præsentation af Klubben og dens formål.

Forslag til aktiviteter og værktøjer Klubben vil stå for.

Diskussion og input fra dig og de andre deltagere.



I alderen 14 - 30 år står man over for utrolig mange valg, der er

afgørende for ens fremtid. Det kan være svært at navigere i, hvad

man faktisk finder meningsfyldt, og hvad man gør af pligt eller

fornuft. Derfor fik vi ideen til at hjælpe unge med værktøjer og et

fælleskab, som kan guide dig til at tage valg, der passer til dig. 

En af vore grundlæggere, Flemming Christensen, har i årevis hjulpet

etablerede voksne med at lære sig selv bedre at kende. Nu synes vi

det er på tide at de samme værktøjer bliver tilgængelige i den

alder, hvor valgene virker sværest og har rigtig stor betydning. 

For at lykkes har vi brug for din hjælp!
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