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Hvis du spørger Peter Larsen, der bor 
i NorthCamp, så mangler afdelingen 
et fællesskab. Peter flyttede ind i juli 
2018, og han kender ikke ret mange af 
sine naboer: - Jeg vil egentlig gerne 
lære de andre at kende. Jeg ved jo 
knap nok, hvem de er. Jeg synes, at 
det er en skam, når man er så mange 
unge mennesker samlet, at der slet 
ikke er noget fællesskab. Derfor har 
Peter lavet et opråb på Facebook, 
han vil gerne starte et festudvalg. 
Han håber at der er nogle flere, der vil 
melde sig, så de sammen kan skabe 
nogle fællesaktiviteter som fester, 
spilleaftner og grillhygge. Indtil videre 
har han ikke haft heldet med sig.  
Det ville være hyggeligere at bo her, 
hvis man kendte nogle flere, siger 
Peter, og det er han sandsynligvis ikke 
ene om at synes. 

Birk Campus har det hele
Helt anderledes ser det ud i Birk 
Campus, hvor fællesskabet er 
blevet en etableret del af at bo i 
afdelingen. Hjem til dig har snakket 
med Alexander, som er næstformand 
i afdelingsbestyrelsen og i 
Studenterhuset.. - Da jeg flyttede hertil 
fra Horsens, tog jeg i starten hjem for 
at være sammen med mine gamle 
venner, men med tiden gik det op for 
mig, at jeg også var nødt til at skabe 
mig et netværk der, hvor jeg bor. 

- Jeg startede med at melde mig ind 
i studenterhuset som bartender. Det 
var fedt, og jeg lærte en masse at 
kende. Fællesskabet er virkelig godt 
herude, vi tager på ture og hygger os 
sammen.
Jeg har bare hele tiden syntes, at 
det var spændende at lave sociale 
events, og så er det også noget, der 
giver noget på CV’et. Jeg føler ikke, 
at det er et arbejde, det er socialt, og 
man er sammen med venner.

Rekruttering af nye frivillige
Der er 65 frivillige i alt fordelt på 
blandt andet afdelingsbestyrelse, 
bar-udvalg, event-udvalg og fitness-
udvalg. Nogle ligger megen tid i det 
og bruger en stor del af deres fritid 
på at mødes og lave arrangementer, 
andre bruger mindre. Der er for 
eksempel cirka 30 bartendere lige 
nu. De skal have minimum 1 vagt på 
3 måneder. Vi rekrutterer hele tiden 
nye ved at gå rundt i de nye klasser 
og fortælle om Studenterhuset. Så 

opfordrer vi dem til at blive frivillige. 
Det samme gør vi med nye beboere, 
fortæller Alexander. 
Og der er ikke noget at sige til, at 
Studenterhuset er populært, for 
der er mange muligheder. Udover 
café og træningslokale, er der også 
holdtræning. - Vi forsøger at ramme 
bredt med vores arrangementer, så 
det hele ikke er baseret på druk. Vi 
har for eksempel haft stor succes 
med quiz-aftener, hvor der næsten er 
fuldt hus. Vi annoncerer blandt andet 
på vores Facebook-side, hvor vi har 
over 2000 følgere. 

Fællesskabet er vigtigt
Ifølge forskning er fællesskabet 
vigtigt. Når unge flytter hjemmefra, 
er det vigtigt at skabe nye sociale 
relationer, især hvis man er flyttet 
langt væk fra sine gamle venner, 
familie og netværk, fordi det er 
en fase i livet, hvor man prøver en 
masse nye ting af og arbejder med 
sin identitet. En af fordelene ved 
at bo i en studiebolig er, at alle er 
studerende, og på den måde er der 
et fælles udgangspunkt. Det er netop 
dét, der udnyttes i Birk Campus. 
Forhåbentlig lykkes det også Peter 
Larsen at samle et festudvalg i 
NorthCamp. Du kan kontakte ham på 
tlf.: 22 61 31 04, hvis du vil være med til 
at bære faklen i NorthCamp.

Unge og fællesskab

Find dem der skal bære 
faklen, lad være med at 
gøre det til et arbejde, gør 
det til noget hyggeligt!

Alexander Weinrich,
Frivillig, Birk Campus

Fra Birk League, billedet er lånt af Studenterhuset.


