
 

 
 

 
Mød Spors aktive medlemmer i interviewstafetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sporet af… Mette 
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Om mig og min vej ind i Spor 

 

 

Jeg er arkitekten på de 
indlægssedler, som læg-
ges i den kendte blå fol-
der. Vi har succes med 
på den måde at sprede 
kendskab til, at vi er lo-
kalt tilstede. 
 
Jeg har skaffet kontakt til 
en dygtig kunstterapeut, 
som vil lave et par dage 
med kunstterapi for 
medlemmerne i foråret. 
Jeg er derudover By-
rådsven og bruger den 
position aktivt, så politi-
kere og ansatte kan få 
øje på Spors betydning 
og muligheder. Jeg har 
haft mine tre første mø-
der, og de var positive. 
 

Har du nogen 
drømme eller visioner 
for Spor? 
Jeg har fra starten un-
dret mig over navngiv-
ningen af de lokale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvilken betydning 
har Spor for dig? 
 

Jeg oplever en forening 
med et formål, der gi-
ver meget mening.  
Især medlemskabet af 
den lukkede gruppe på 
Facebook har været 
meget givende. Både 
m.h.t. at få støtte men 
ikke mindst fordi jeg har 
opdaget, at mine opslag 
giver mening for andre, 
og at jeg dermed har 
mulighed for at give 
støtte. 
 

Har du gang i nogle 
spændende projek-
ter i Spor?  
Vestjysk Spor er stadig i 
sin opbygning. Så jeg 
sørger for at deltage i 
alle møder, bidrage til 
at støbe fundamentet 
og sprede budskabet 
om, at vi er tilstede. 

afdelinger. Hvorfor hed-
der det ”Vestjysk Spor” 
osv. For mig giver det 
mest mening, hvis man 
satte det vigtigste først. 
Jeg vil foreslå, at man 
navngiver de lokale tiltag 
”Spor i (indsæt bynavn 
eller område)”. 
 
Jeg er lidt 'allergisk' over-
for, at det hedder Vest-
jysk Spor, for jeg synes 
faktisk, det giver mest 
mening, at navnet henvi-
ser til, hvor det er place-
ret - i vores tilfælde Es-
bjerg. Det begrænser jo 
ikke, hvem der kan være 
medlem. Vi har folk fra 
f.eks.  Ribe, Bramming, 
Vejen. Synes faktisk, at 
det åbner for potentielle 
nye lokale afdelinger. Fo-
restiller mig, at man 
kunne tænke ”Hey, det 
ville være fedt med ”Spor 
i Vores By”. 
 
 
 
 

5 Hurtige 
 

• Navn:   

   Mette Wollfram 

• Alder: 44 år

• By: Esbjerg 

• Medlem af Spor:  

   Lidt over et år 

• Største styrke:   
Giver gerne kram, 
og så værdsætter 
jeg dialog. 

Spor i ord 

Byrådsven 

Vestjysk Spor 

Drejebog 

Gode råd 

Lokalafdelinger 

Kunstterapeut 

 

Det kunne være fanta-
stisk, hvis der blev for-
muleret en form for dre-
jebog til brug for de en-
gagerede mennesker, 
der ønsker at starte en 
lokalafdeling op. Gode 
råd, tips osv. Fra det helt 
lavpraktiske og til de 
store emner i forhold til 
etik, tavshedspligt osv.  

I den sammenhæng 
kunne det være skønt, 
hvis man lavede en fo-
kusgruppe eller et 'ind-
satshold', som kunne 
være til støtte for de ny-
opstartede lokalafdelin-
ger og også fungere som 
sparringspartner til de 
modige mennesker, der 
kaster sig ud i det pro-
jekt. 

Det kunne være spørgs-
mål som f.eks.: Hvad 
skal man gøre m.h.t. 
økonomi? Hvad med 
promovering?  
Og mange andre ting.   
Der er vel ingen grund 
til, at opfinde den dybe 
tallerken hver gang :) 

Februar 

 
Her finder du Vestjysk Spor 

på Facebook 

https://www.facebook.com/vestjyskspor/
https://www.facebook.com/vestjyskspor/

