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DENNE INFORMATION INDEHOLDER FØLGENDE EMNE: 

 

1. TEMAMØDE – HVORDAN GØR VI PLADS TIL UNGES FRIVILLIGE ENGAGEMENT? 
 
 

TEMAMØDE – workshop for kommunens idrætsforeninger 

 
TEMAMØDE:  
 
Det er lidt vildt, 39% af de unge, der ikke er frivillige i dag, vil gerne være det, viser en 
undersøgelse fra KL7. 
 
Derfor inviterer Folkeoplysningsudvalget og DGI dig og din forening til en spændende workshop 
om fremtidens frivillige i samarbejde. DGI tilbyder dette temamøde i flere af landets kommuner.  
 
Temamødet afholdes onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.00 med emnet:  
 
Hvordan gør vi plads til unges frivillige engagement? Kom og deltag i 3-timers 
workshop for kommunens idrætsforeninger i Guldborgsund Kommune.  
 
Vil I have flere unge frivillige i jeres forening? Så tag med på den gratis 3-timers 
workshop og find ud af, hvad der motiverer unge.  
Tag gerne flere afsted sammen og bliv klædt på til at tiltrække flere unge til jeres 
forening. 
 
På temamødet får du viden om hvad flere unge i foreningen kan betyde: 

•      Unge frivillige rollemodeller tiltrækker flere unge aktive 

•      Udvikling og nye perspektiver    

•      Ny opgavetyper bliver løst            

•      Et stærkt ungemiljø, hvor unge trives, tager ansvar og udvikler sig. 

•      Flere unge trænere og hjælpetrænere i foreningen    
 
 

   

https://forening.guldborgsund.net/infoside.asp?id=1


Praktiske oplysninger: 
 
•                 Dato: onsdag den 29. marts 2023 
 
•                 Sted: Rådhuset, Parkvej 37 i byrådssalen 
  
•                 Tidspunkt: kl. 18.00 – ca. 21.00   
  
•                 Forplejning: Sandwich, vand, frugt, te og kaffe 
 

• Tilmeldingsfrist:  søndag den 26. marts 2023 
 
 
Pris: Gratis 
 
Aftenens program: 
 
18.00- 18.10   Velkomst ved formanden for folkeoplysningsudvalget Lene Madegaard     
 
18.10 – 19.10  Workshop v/ DGI - Storstrømmen.           

1. Viden om ungemålgruppen - hverdagsliv, trivsel, idrætsdeltagelse og frivilligt 
engagement 

2. Mulighed for dialog med unge frivillige 

3. Inspiration fra andre idrætsforeninger og mulighed for videndeling på tværs 

4. De nyeste praksisanbefalinger og konkrete redskaber fra DGI - hvad er vigtigt, hvis I 
ønsker at engagere unge frivillige i foreningslivet? 

5. Tid til at planlægge konkrete handlinger – hvad er næste skridt i jeres forening? 

 
  
19.10 – 19.30 Pause med sandwich og vand  
 
 
19.30 – 20.50 Workshop fortsat 
 
20.50 -- Evaluering og tak for i aften                    
 
Målgruppe:  
Alle idrætsforeninger, som ønsker at få ny inspiration og nye ideer og tiltag til hvordan vi 
gør plads til unges frivillige engagement.  
  
Tilmeldingslinket:    tilmelding til temamøde sker via dette link:  
https://arrangement.guldborgsund.net/Registration 
 
     Brugernavn: tema23marts 
      
      Password: tema23marts 
 
Tilmeldingsfrist: søndag den 26. marts 2023   
 
Folkeoplysningsudvalget glæder sig til at se mange foreningsledere. 
 
 

https://arrangement.guldborgsund.net/Registration


 
Med venlig hilsen 
 

  
 
Borger & Branding 
Landdistrikter, Kultur & Fritid 
Telefon +45 5473 1000  
E-mail borgerogbranding@guldborgsund.dk 
 
    
Katha Qvist                 Kennet Nordstrøm                               Lone Svendsen                        
Backstageleder                                    Projektkoordinator                              Fritidskonsulent   
Landdistrikter, Kultur & Fritid           Landdistrikter, Kultur & fritid             Landdistrikter, Kultur & Fritid 
Telefon +45 2518 0003       +45 2518 2618             +45 2518 0337                  
kq@guldborgsund.dk       keno@guldborgsund.dk                      losv@guldborgsund.dk                                                                                      
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