
CAFÉ BLOMSTER
A F D E  VA R M E VA N D E

Sammen gør vi morgendagen
endnu mere vidunderlig

Et fællesskabsprojekt om at styrke
lokalsamfundenes liv og udvikling



VORES MOTIVATION

Vi elsker at byde velkommen i
vores landdistrikter.

Vi elsker vores – og verdens kulturer.

Vi elsker at byde velkommen
i vores byer.

Vi lever I en vidunderlig verden
Vi lever I vidunderlige lokal samfund
Vi lytter til musik, vi taler, vi smiler, vi ler
Vi har gode liv

Vi finder kærlighed
Vi får børn
De leger, smiler og ler
Vi leger med dem. Vi smiler

Vores børn vokser op
De er nysgerrige. De har et fuldt liv foran sig
De ønsker at leve et godt liv
Ligesom vi gjorde. Og ligesom vi stadig gør

Vi beskytter vores børn
Fra ting der kan skade dem
Vores hjem er deres trygge slotte
Vores lokalsamfund er deres trygge verdner

Vi gør en forskel hver dag
Hjemme og i vores lokalsamfund
Vi gør vore små verdner trygge
Vi får hinanden til at smile og le

Fortid, nutid og fremtid
Det er vores ældre, os selv, vore unge og vore børn
Vi lever alle i vores lokalsamfund, I vores verden
Vi ønsker alle det samme



VORES MOTIVATION

Vi elsker at føle os velkomne når vi er
på rejse

Vi elsker også, når folk føler sig velkomne
her hvor vi bor

Vi elsker at rejse

Vi elsker vores lokalsamfund
- At være stolte af det
- At medvirke til at vi har et 

trygt og skønt lokalsamfund

Verden er et vidunderligt sted
Det var vidunderligt da vi var børn, I fortiden
Sammen ændrede vi verden og gjorde den vidunderlig I dag
I dag skaber vi morgendagens vidunderlige øjeblikke

Lad os gøre morgendagen endda mere vidunderlig
Lad os lade fortid, nutid og fremtid mødes
Lad os lytte til musik, tale, nyde øjeblikket
Vore smil vil gøre morgendagen vidunderlig

Du er velkommen, du vil føle det
Og du vil få andre til at føle sig velkomne
Vi lever alle I vores lokalsamfund, I vores verden
Vi ønsker alle det samme

Vi er dig, du er vi
Vi er de ældre, fortiden
Vi er de unge, fremtiden
Vi er alle i nutiden – fremtiden kommer hvert sekund
– vi er alle i det

Vande på Jorden skabte vores verden
Solens varme gjorde vores verden vidunderlig
Vi lever, vi føler. Vi er alle følende væsner i universet
Mig, Dig, Os – Vi er alle blomster. Livets blomster.
Vi er de Varme Vandes Blomster



HVORFOR DETTE PROJEKT?

Vi ønsker at alle, der besøger vores lokalsamfund, føler, at det er et af de mest indbydende 
steder, de nogensinde har besøgt.

Vi ønsker de kommer tilbage og også anbefaler venner at besøge vores lokalsamfund

Vi vil især søge at tiltrække unge studerende og innovative iværksættere til at overveje vores 
lokalsamfund som et sted, hvor de kan finde dygtige medarbejdere - måske etablere 
forretninger - måske bo

Vi vil lade unge, voksne og ældre der rejser ud i vores land og i verden indbyde andre til at 
besøge vores vidunderlige område

Vi ønsker også, at folk ude i verden, byder gæster, studerende og iværksættere fra vores 
lokalsamfund velkomne når vi er på rejse



IDÉER TIL HVORDAN DET KAN GØRES
Vi kan byde gæster velkomne med video møde, endda før de forlader 
deres hjemland.
 Vi kan give tryghed om rejsen til vores lokalsamfund – transport – indkvartering, etc.

Vi kan gøre besøgendes første oplevelse ekstraordinær
 Når de besøger Café Blomster, kan de møde folk lokalbefolkningen over en kop kaffe og få råd og vejledning

 Caféen er et kulturcenter - de kan læse og lære om lokalsamfundet og området - og finde turistoplevelser - og 
turistguider

 Caféen kan være et lokalt uddannelsessted og udvekslingssted - besøgende kan inviteres til at deltage – fælles 
madlavning – sprog lære  - musik og dans – udveksling af idéer om at skabe glæde, fællesskab og udvikling

 Vi kunne måske skabe en Café som et iværksætter kontor og et mødested for 
udvekslingsstuderende?
Unge kan skabe relationer med ligesindede - få venner - lære om muligheder for internationale studerende og 

iværksættere

Besøgende der overvejer længere ophold kan få kontakt til personer, der kan hjælpe med at finde et sted at bo og 
rådgive med alt dét, som kræves for at leve, studere, arbejde eller etablere forretning i lokalområdet



IDÉER TIL HVORDAN DET KAN STARTES OG 
DRIVES
Vi finder først et eller flere steder vi kan afholde “Café Blomster” møder og/eller arrangementer. 
Eksempelvis den lokale brugs, forsamlingshuset, en Café, en Gårdbutik, en skole eller lignende

For at gøre det nemt, aftaler vi et ugentligt fast tidspunkt for arrangementerne, eksempelvis Søndag
fra 16 til 18. Så ved både lokale og besøgende, at der altid er mindst én “vært” man kan drikke en
kop kaffe med hver Søndag

Vi finder frivillige til at være “værter” på skift. Det indebærer egentligt bare at man er der, så 
eventuelle lokale eller besøgende ikke går forgæves. Opgaven er at kunne give gode råd og hjælpe
med at besvare spørgsmål om local samfundet, eller fortælle hvem man kan kontakte om forskellige
ting.
NB: Hvis man allerede har et arrangement, så behøver man jo ikke gøre så meget andet end skrive I Café Flores gruppen, at 

besøgende er velkomne dér.

Man kan selvfølgelig også gøre mere ud af disse søndags events, så man tiltrækker flere folk. Der er
sikkert mange idéer I de enkelte lokalsamfund. Markedsdage kan være et idé eksempel.

Vi opretter en åben lokal “Café Blomster” Facebook gruppe for lokale borgere og udbydere af
services - og for besøgende. Heri opretter man skriver man hvad der sker

Café Flores gruppen registreres på det globale “Café Flores kort”.

Nu er man klar – besøgende der ønsker at besøge området kan finde og melde sig ind I gruppen –
og derigennem få kontakt til lokale der kan besvare spørgsmål og få dem til at føle sig velkomne



IDÉAS ABOUT HOW TO INITIATE AND RUN A 
CAFÉ FLOWERS PROJECT
First we find one or more good places to host “Café Flowers” meeting and/or events. For example a 
community house, a school, the local grocery store, a Café, a Farms shop, et music place eller lignende

To make it easy we agree on a weekly fixed time for the events, for example Sunday from 4 pm til 6 pm. 
Locals as well as visitors will know that there’s always minimum one “host” you can come and drink a cup of 
coffee with every Sunday

We will find volunteers to be hosts in turns. The basic task is to be present, so that locals or visitors not will go 
in vain. The task is to give visitors good advise and help answering questions about the local community or tell 
who to contact about different things.
NB: If similar events already exists, you don’t need to do ao much, other than write in the Café Flores Group, that visitors are welcome.

You can, of course, add more attraction to the events. Surely there are many ideas in the individual local 
communities. Market days is a popular idea.

We create an open “Café Flowers” Facebook group for local citizens and providers of services – and for 
visitors. The group is for writing about happenings, experiences and places

The Café Flowers group is registered on the globale “Café Flores” map.

Now you are ready – visitors who want to visit the community can find and join the group – and through 
there get contact to locals who can answer questions and make them feel welcome



HVEM
HVILKE RESSOURCER FINDES
I LOKALSAMFUNDET?
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Turist oplevelses
netværk

Transport netværk

Mad og Drikke
netværk

Iværksætter
netværk

Landdistrikts netværk
Overnatning

netværk

Lad os mødes på solens dag
De Varme Vandes dag – denne søndag
Lad os byde alle velkomne – og få alle til at føle sig velkomne
Lad os lytte til musik, tale sammen og nyde øjeblikket

Lad os nyde varme vande – Kaffe, te, vin og juicer af den vidunderlige verdens frugter
Lad os nyde vidunderlig musik og mad fra alle verdens hjørner og kulturer
Lad os feste, le, smile og sammen gøre morgendagen endnu mere vidunderlig
Denne solens dag – den næste – alle solens dage


