
1. maj 2008 
 
 

Snigpremiere på www.bevidsteborgere.dk  
Velkommen til snigpremiere på www.bevidsteborgere.dk her den 
første maj 2008. Du er til en fest-for-livet-reception, en 
borgerfest, som er åben fra kl. 15 til 24. Der serveres lidt godt til 
ganen og masser af mulighed for borgersnak. 
 

Hvad er og hvad vil www.bevidsteborgere.dk  
Der er én sætning, som er hjertet i sitet, den lyder: Vækst i 
menneskelig og åndelig modenhed. Fokus er altså udfordringen 
til at blive forankret i relationer. Relationen til sig selv, til andre 
og også den spirituelle forankring, forankringen i relation til 
Skaberen. 
Det er en hjemmeside som er brugerdrevet, en åben plads, hvor 
frihedselskende borgere trommes sammen for at dele liv og 
fællesskab. Der er en blogsektion med mulighed for at give sit 
besyv med. Der udbydes tanker, ideer, tilbud om kurser og 
fællesskab. Brug faciliteterne på sitet til at kommunikere med 
webmaster, som hjælper med at administrere alle henvendelser. 
 

To ben at gå på – BorgerAkademi og BorgerNetværk 
Her d. 1. maj fremgår det så småt af hjemmesiden, at Bevidste Borgere er lavet af 
borgere, som hver for sig søger en værdibaseret, bæredygtig og slidstærk livsstil og 
inviterer andre til det samme. Vi er forskellige mennesker, som kommer fra 
forskellige sammenhænge, så bevidste borgere eksisterer ikke som et fællesskab, men 
som et sted, der har ideer og præsenterer værdier. Der er to ben at gå på, det ene ben 
er et BORGERAKADEMI, som betegner tiltag i et 
kursusformat og den anden del er et 
BORGERNETVÆRK der betegner et 
gruppeorienteret format uden i det almindelige 
samfundsliv. Formålet er at skole og samfund 
tilsammen giver en formning, der hjælper både den 
enkeltes liv og fælleslivet på vej. Lidt ligesom 
samspillet mellem Højskolen og Andelsbevægelsen 
gjorde det for nogle årtier siden. 
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Menneskene bag sitet er altså ikke de vigtigste, det er derimod de personer, som vælger at bruge 
det. 
Men nu du spørger, så kan jeg godt røbe hvem der sidder og tager initiativ og snakker sammen – og 
oven i købet for tiden har det rigtig godt med at ses nogle timer en gang i kvartalet. 
Det drejer sig om: 

Peder Poulsen, familierådgiver og samtaleterapeut. 
Dorthe Suell, konsulent, SUELL Team 
Jakob Vagner, lærer på Mariager Højskole. 
Turi Nørholm, lærer og pd i psykologi, psykoterapeut. 
Svend O. Andersen, diakon og familieterapeut, MPF 

 
Hertil kommer en meget vigtig person, nemlig højskolelærer David Jakobsen, som hele tiden 
udvikler på dette site samt er redaktør på bloggen og hans trofaste hjælper, Brynleif Andreasen. 
Supportere i øvrigt er Lars Munch Svendsen, konsulent ved Attractor, som hjælper os med at alle 
vores vilde ideer får en form, som fører frem til det, vi har sat os for. 
Der er nogle netværk og institutioner, som støtter os og synes det er en rigtig god ide vi har gang i. 
 

Fremtiden 
De næste skridt er, her efter snigpremieren, at få hjemmesiden til at køre. Herunder at få 
præsentationen og funktionerne gjort færdige. Om et år, altså d. 1. maj 2009 vil vi så gå offentligt i 
premiereluften med et brag og til den tid vil vi have et site, som er fuldt funktionsdygtigt og kørt 
ind. Det bliver rigtig spændende. 
Vi er i gang med at finde bloggere, som vil berige sitet med alt godt de har i deres hoved og hjerte. 
Hvis du har ideer til, hvordan du som borger kan henvende dig til andre borgere, så skriv til os på 
sitet. 
 

Kontaktside 
Et enkelt tiltage på siden kunne jeg vel nævne, nemlig at vi gerne på sitet vil præsentere en stor 
gruppe af åndelige vejledere, terapeuter og rådgivere, især dem med en kristen spiritualitet. Så hvis 
du er sådan én eller kender nogle, som er det, vil du så hjælpe os i kontakt med hinanden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mange hilsner 
Peder Poulsen 
Borger under bevidstgørelse 

 
 

Fortsat kontakt 
Tilmeld dig nyhedsservice på hjemmesiden, så får du løbende tilsendt information. 
Lige nu er vi på vej med Mønsterbryderkursus (nye hold starter 26. maj og 22. 
september 2008), Basale Diakonale Færdigheder – et kursus for smågruppeledelse 
(et toårigt forløb starter 10. oktober 2008) og Udviklende Livssamtaler (to lørdage i 
efteråret 2008 som gentages i foråret 2009). Dette kursus henvender sig primært til 
nuværende og kommende reflektionspartnere for Mønsterbryderkursisterne. 


