
GOD FORANKRING
Det er viktig at Folk møter folk alltid er lokalt forankret, slik at 
den enkelte kommune selv har eierskap til arrangementet. 
God oppfølging og opplæring, i tillegg til lett tilgjengelig 
informasjonsmateriell på nettsiden, har dannet grunnlag 
for en rekke suksessarrangement i Agder. Gjennom midler 
fra Gjensidigestiftelsen har partnerne bak Folk møter folk 
fått en unik mulighet til å prøve ut dialogmetoden i en 
rekke kommuner i Agder. Prosjektet ble forankret i Norsk 
bibliotekforening Agder, og ble gjennomført i den enkelte 
kommunen av lokale folkebibliotek, voksenopplæringer, 
frivillighetssentraler, NAV og flyktningetjenester. Opplæring 
og oppfølging ble gjort av prosjektleder for Folk møter 
folk, Hilde Mjøs fra Arendal voksenopplæring og partner i 
prosjektet Lisbeth Iversen fra Med Hjerte for Arendal. 

MANGE ARRANGEMENTER
I løpet av prosjektperioden ble det arrangert Folk møter folk 
i Evje og Hornnes, Lillesand, Risør, Arendal, Tvedestrand, 
Grimstad, Froland, Flekkefjord, Hægebostad og Søgne. I 
tillegg arrangerte Kristiansand kommune sitt andre Folk 
møter folk i forbindelse med kommunens store arrangement 
«En by for alle». I prosjektperioden ble det også arrangert 
Folk møter folk under Arendalsuka i samarbeid med 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

BRED OMTALE
I løpet av prosjektperioden har vi fått presseoppslag i 
Lillesandsposten, avisa Lister 24, Frolendingen og den 
flerkulturelle avisa Utrop. I Kristiansand fikk vi et større 
digitalt oppslag som er delt i ulike sosiale medier: 
https://preview.shorthand.com/9MIXxegx21eHgHcF

Alle Folk møter folk er blitt profilert gjennom sosiale medier 
av den enkelte kommune, som igjen er delt på Folk møter 
folk sin egen face book-side. Det ble også rik profilering 
av Folk møter folk under Arendalsuka, der et Folk møter 
folk ble gjennomført i samarbeid med Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet. Folk møter folk ble i den forbindelse 
referert til under en debatt på Torp/NRK. 

SUKSESSOPPSKRIFT:
Det krever et rigg for å gjennomføre et Folk møter folk, og i 
prosjektperioden har vi sett at det er nyttig å finne ildsjelen 
i den enkelte kommunen. Samtidig ser vi gang på gang at 
folk har lyst til å være med på Folk møter folk, og en vanlig 
tilbakemelding fra deltakere etter arrangement er at Folk 
møter folk må arrangeres igjen. 

Konklusjonen er klinkende klar: 
Dialogmetoden “Folk møter folk” er overførbar til 
andre kommuner, og er et strålende verktøy for å 
bringe mennesker sammen i det offentlige rom! 
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SUKSESSKRITERIER:
• Folk møter folk krever ikke forarbeid av dem som deltar.
• Arrangementet har en tydelig tidsramme.• Gjennom å legge arrangementet på dagtid kan folk booke deltakelse som møtetid og deltakere kan være med på arrangementet i skoletiden.• Kostandene knyttet til et arrangement lave.• Bruken av bibliotek og frivilligsentraler som arena for arrangement har vist seg å være svært vellyk-ket, fordi dette er viktige møteplasser i et lokal-samfunn som mange har et forhold til.

KOMMET FOR Å BLI:
Arrangør og rektor på Lillesand voksenopplæring, 

Thor Håversen, uttalte følgende til Lillesandsposten 

etter et arrangement: «Jeg blir helt rørt», og like etter 

arrangementet sendte en ung mann en mail der han 

beskrev Folk møter folk som «En strålende og lærerik ide - 

som må skje igjen». 

Tross hindringer som kommunesammenslåing og 

koronaepidemi i prosjektperioden, har vi vist at Folk møter 

folk er kommet for å bli!
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