
Den dag gav mening
Team Mobile fra Salling Group oplevede en anderledes teamdag, da de udførte
forefaldende arbejde i Mellemfolkeligt Samvirkes café i Vestergade. Det blev en
dag, som begge parter meget gerne gentager.

Af journalist Anni Heiberg



”Denne gang vil vi gerne lave noget meningsfuldt
på vores teamdag. Kan I hjælpe os?”

Sådan skrev Salling Groups digital marketing
officer, Fabrissia Ribeiro Duna, til Frivilligcenter
Aarhus, og kort efter kunne hun og ti Team
Mobile-folk møde op til teamdag på
Mellemfolkeligt Samvirkes café. Her gik gruppen,
der er eksperter i digitale løsninger, i gang med at
reparere møbler, mure huller og feje i kælderen
sammen med cafeens frivillige. Og det gav
mening.

- Det var en supergod oplevelse for os! Det er alle
enige om, lyder det begejstret fra Fabrissia.

Som ansvarlig for den halvårlige teamdag ville
Fabrissia gerne prøve noget andet end det
sædvanlige. Ikke noget med bowling, gocart eller
middag med drinks. Det skulle være meningsfuldt
og meget gerne noget, der var uden for
medarbejdernes komfortzone.
Og det blev det. Team Mobile blev sat til at lave
forefaldende arbejde på Café MellemFolk i
Vestergade. På listen over arbejdsopgaver stod
aldeles uvante ting som: ”… fikse huller i dør,
mure i kælderen, lakere borde og stole, gøre rent,
fikse vandingssystemet …”

- Det var arbejde, vi ikke havde prøvet før. Og det
betød, at vi skulle tænke ud af boksen og finde nye
løsninger. Det var rigtig godt for os og for vores
måde at samarbejde på, fortæller Fabrissia.

- Vi nød at være sammen om noget praktisk og
gøre nytte, og jeg håber, oplevelsen kan blive
katalysator for mere. Teamdagen i Mellemfolkeligt
Samvirke åbnede vores øjne for, at der er mange,
der har brug for en hånd. Vi kan alle hjælpe i
samfundet, og vi kan hjælpe hjemme i nabolaget.
Jeg tror, den dag blev starten på noget nyt for os.
Det var en øjenåbner, og vi havde en rigtig god
følelse bagefter.

Mellemfolkeligt samvær
Teamdagen på Café MellemFolk gav det digitale
team mod på mere af det samme. ”Vi kommer

Sådan kommer du i gang
Virksomheder, der ønsker at vise
samfundsansvar og arbejde med CSR -
Corporate Social Responsibility- kan hente
god hjælp hos Frivilligcenter Aarhus. Her har
man kontakt til en lang række frivillige
organisationer og foreninger, og frivilligcentret
tilbyder at koble relevante samarbejdsparter
og stå for den praktiske planlægning af
arrangementet.
Det gælder, hvis ønsket er en teamdag, et
mere langsigtet samarbejde eller sparring til
at komme i gang med CSR.
Konsulentbistanden fra frivilligcenteret er
gratis indtil maj, hvor ordningen vil blive
evalueret.
Frivilligcenter Aarhus, Grønnegade 80, 8000
Aarhus C. www.frivilligcenteraarhus.dk
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meget gerne igen”, lød det, da arbejdsdagen var
omme. Og de er mere end velkomne i
Mellemfolkeligt Samvirke

- Vi fik lappet en masse ting, som ellers ville have
krævet meget mandskab og en hel
arbejdsweekend. Vi havde lavet en liste med 20
ting, og vi ville være glade, hvis vi bare havde nået
halvdelen. Men vi nåede det hele, fortæller
projektleder Mads Dahl Thomsen, Mellemfolkeligt
Samvirke.

De digitale medarbejdere fra Salling Group tæller
mange forskellige nationaliteter, og sproget er
både dansk og engelsk. Det samme gælder de
mange frivillige, der arbejder i Café MellemFolk,
så de to grupper faldt hurtigt i hak. Mennesker
med vidt forskellige forudsætninger fandt
sammen, og i fællesskab fik de løst de mange

praktiske opgaver. Selv murerarbejdet kom sikkert
i hus med god hjælp fra youtube-videoer.

- Der var en tyrkisk ingeniør på teamet, og han var
ivrig efter at reparere vores vandingsanlæg til
planterne. Det lykkedes for ham. Nu virker det,
fortæller Mads Dahl Thomsen.

- Mellemfolkeligt Samvirke arbejder netop med
mødet mellem mennesker med forskellig
baggrund og nationaliteter. Så dagen passede fint
til vores værdier. Og frivilligcentret stod for det
praktiske arbejde omkring dagen og kontakten til
folkene i Salling Group. Vi skulle bare sørge for, at
de nødvendige materialer og værktøj var til stede.

Alle var meget engagerede, og vi vil helt sikkert
gerne gøre det igen. Vi har altid ting, der trænger
til at blive fikset, siger Mads.

Empati er vigtig
Fabrissia Ribeiro Duna er ikke i tvivl om, at hun
fremover vil tænke i helt nye baner, når hun skal
arrangere teamdag for sin gruppe.

- Vi skal ikke have endnu en dag med mad og vin.
Vi skal gøre noget andet. Noget, vi kan lære af og
få nye erfaringer. Der er rigtig meget i det her for
os. Vi fik lov til at samarbejde med folk, vi ikke er
vant til at samarbejde med. Og vi kom væk fra
computeren og fik nogle usædvanlige opgaver,
som vi ikke bare kunne klare med autopiloten. Det
er sundt.

- Dagen vækkede vores empati. Det er meget
vigtigt. Vi opdagede, at vi kan gøre noget
meningsfuldt sammen, og det vil vi have for øje i
fremtiden, siger Fabrissia.

Medborgerskab med muligheder
Aarhus Kommune sætter medborgerskab højt
på alle dagsordener. Politikere, borgere,
virksomheder og foreninger skal samarbejde
og involvere hinanden i at fremme et
socialøkonomisk og bæredygtigt samfund.
Medborgerskabspolitikken er en paraply-
politik, der understøtter dette arbejde og
fremmer nye løsninger. Den har blandt andet
ydet støtte til Frivilligcenter Aarhus og en
række andre initiativer og ideer, der fremmer
medborgerskab.
Kontakt Jesper Rabes Laursen, Innovation og
Medborgerskab, ljer@aarhus.dk mob. 41 87
22 50, for at høre mere om mulighederne.
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