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Århus Onsdag Blog
Hver onsdag kan du her på
siden læse en blog fra en af
vores faste Syd-bloggere.
I dag fra Jakob Spange, der er
ejer af Teamtalk og stifter af
demogos.com. Bosat i Malling.

TILLIDSVEJEN - DEN DANSKE CAMINO
DET DANSKE VELFÆRDSSAMFUND er bygget på et fundament af tillid mellem det offentlige og borgerne, men også på tillid borgerne imellem og
tillid til mennesker i andre lande, som vi samarbejder med i EU, NATO
og andre internationale organisationer. Men tilliden har hårde kår i
disse år.
Da jeg i 2015 gik på den spanske Camino, fik jeg ideen til at arrangere Tillidsvejen, som vi var en række mennesker, der gik fra 25.-31. juli.
Tillidsvejen var en undersøgelse af, hvad der sker med en
flok vidt forskellige mennesker, som vandrer fra Viborg til
Aarhus.
En uge med tid til refleksion over temaet tillid. Tillid til
os selv, tillid til hinanden og tillid til andre. Både dem vi
mødte - og de mange, som vi ved, der har brug for mere
tillid.
JEG HAR STIFTET organisationen »Dem og Os – eller findes
der noget tredje« i et forsøg på at skabe mere tillid og mindre
”dem og os”.
I foråret gik vi i gang med at arrangere Tillidsvejen. Vi vidste ikke, hvor mange der ville deltage, så vi måtte arbejde ud fra mange ubekendte
faktorer.
I den proces fandt vi også ud af, at planlægning også handler om kontrol. Turde vi
have tilliden til, at det nok skulle gå uden
måske at have 100 procent kontrol?
Vi havde en ramme, men inden for
den skulle der være plads til at bevæge
sig, lave fejl, være kreative – ja til,
at vi alle tillidsfuldt kunne udfolde
os spontant.
Netop i vores management-verden skal alt måles og evalueres - og
så bliver det hurtigt fejl og mangler, der
kommer i fokus.
På nogle områder synes jeg, det er
fint, at vi måler, men når vi arbejder med
mennesker, skal vi passe på. Det har jeg
erfaringer med fra mit tidligere arbejde i
det offentlige, hvor det ofte slet ikke giver mening, men til gengæld tager lang tid og koster
mange ressourcer at måle og veje!

TILLIDSVEJEN VAR EN undersøgelse af, hvad der sker, når vi slipper noget
af logistikken løs.
Det blev en god tur, kan jeg godt afsløre, og vi vil forsøge at gøre det
til en RETHINK-begivenhed i 2017, når Aarhus skal være europæisk
kulturhovedstad. Forhåbentlig vil mange af de udenlandske gæster,
der kommer til Aarhus, følge os på Tillidsvejen, og det bliver spændende at drøfte vores budskab med dem.
Flere ting fik stor betydning for turen. Jeg vil blot nævne tre.
Biskop Henrik Stubkjær sendte os afsted fra Viborg Domkirke.
Han var unik og talte om de fem brød og de to fisk. På magisk
vis gav det fokus på givisme og dermed, hvordan vi alle kan få
mere end nok, hvis vi deler frem for at have fokus på, hvad der
er dit og mit.
Mødet med den lille by Kragelund 20 kilometer fra Silkeborg
var noget særligt.
Kresten, den lokale præst, havde forstået vores budskab og tog
derfor initiativ til en grillfest med kød fra den lokale landmand,
is fra det lokale ismejeri og øl fra det lokale øl bryggeri.
Folk kom med mad, og vi var samlet over 100 mennesker. Ti familier tilbød endda logi.
DU KAN LÆSE mere om vores tur og de artikler,
der har været skrevet om den, på vores hjemmeside www.demogos.com.
Jeg vil dog her nævne en kommentar, som
har gjort stort indtryk efter turen. En opdatering på Facebook fra en af deltagerne:
»Det er mere end 2 døgn siden, vi sagde farvel - jeg føler mig ramt af en alvorlig sommerforelskelse i alle jer vandrere, vores tur
og »Dem og os eller findes der noget tredje«.
Jeg kan ikke få det ud af mit hoved og mit liv
vender omvendt. Jeg ønsker mig tilbage.«
En opdatering, der får mig til at fortsætte
missionen om mere tillid og mindre dem og
os-hed i denne verden.
Har du lyst til at møde nogle af os eller lade dig udsætte for en tillidsficering, så holder
vil Fredags Tillidsbar 26. august i Aarhus. Se
mere på Facebook og vores hjemmeside.

JAKOB SPANGE
Ejer af Teamtalk, Malling
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