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Lokalforankringen af klubben og samspil gør byudvikling af og i Spørring attraktivt. 

Spørring er en mindre landsby hvor lokale foreninger har arbejdet løbende med rammerne for 

fællesskab, deleskab og med lokalområder, hvor borgere kan mødes på tværs.  

Ungdomsklubben er en naturlig del af landsbyens bestræbelser på at være en attraktiv landsby 

for borgerne. 

Det betyder at der er dialog borgere og foreninger imellem og gennem årene har Ungdomsklub-

ben haft samarbejder med  

• Badminton og motion i Spørring 

• Byfesten 

• Menighedsrådet 

• Støtteforeningen for Børn i Spørring 

Det betyder også at borgere – selvom de for længst har haft børn i ungdomsklubben – føler ejer-

skab for deres ungdomsklub. 

Når landsbyen er i udvikling – med opførelse af nye boliger, udvidelse af boligområder og arbejde 

med en ny lokalplan omkring etablering af børneinstitution og mulighed for dagligvarebutik, så er 

det uforståeligt at man vil fjerne støtten til en af medspillerne, der gør Spørring til en levende 

landsby.  

Der er ingen andre ungdomsklubber der samarbejder med byens lokale foreninger. 

 

Spørring ligger i oplandet 

Vigtigheden er at der er et lokalt tilbud som ikke kræver store økonomiske ressourcer, tid og ko-

ordinering for familierne. 

Vigtigheden er at den der synes usynlig bliver set og får rammer at være i – i deres lokalområde. 

 

FO-klubbernes styrker er deres forskellighed. 

Hos os betyder det, at udover at have betydning for de lokale unge, så er vores klub blevet opsøgt 

af unge udenfor Spørring by, fordi den som en FO-klub i en mindre landsby har den profil – at der 

er kontakt, nærvær og mulighed for mindre grupper og tættere relationer. Selvfølgelig kan den 

ikke rumme alle unge i distriktet, for den vil derved miste sin værdi for en gruppe af unge som 

fungerer bedre i mindre rammer. 

Her har der været plads til at tage hånd om den unge som har mistet lærepladsen eller den som 

er sårbare og hvis forældre er i underskud. 












