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Nyt liv i foreningerne – tre temamøder i 2022  
 
Fritidsudvalget inviterer til tre temamøder i 1. kvartal 2022 for at fyre op under den frivillige arbejdsindsats 
og få flere med i de stærke fællesskaber i foreningslivet i Næstved Kommune.  
 
Det første temamøde i januar handler om at rekruttere flere frivillige foreningsledere, hvor Peter Erkmann 
kommer med tasken fuld af konkrete ideer, tips og tricks for at få flere frivillige med til at løfte 
arbejdsopgaverne.  
 
I februar sætter professor Bjarne Ibsen fokus på en række spændende resultater fra den store satsning 
”Danmark i bevægelse”.  
 
På temamødet i marts vil en veloplagt Rune Green give inspiration til at få mere positiv energi i 
foreningslivet. På samme møde deltager Nordea-fonden med en konsulent, der fortæller om fondens virke 
og giver gode råd til, hvad din forening kan søge om midler til – så I kan realisere nogle af jeres 
udviklingsprojekter og skabe ”gode liv”, som fonden er optaget af.  
 
Vi glæder os til at se mange foreningsledere til temamøderne og dermed både give mulighed for faglig 
udvikling og nye netværk på tværs i foreningslivet. 
 
De bedste hilsener 
 
Torben Stenstrup, formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune 
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Kom godt i gang med 2022 og tilmeld dig allerede nu til det første temamøde, som afholdes 
online: 
 
 
Sådan får I flere frivillige i foreningen 

Tid:  Onsdag den 26. januar 2022 kl. 18:30 til 20.00  

Sted: Online via Zoom 

Tilmelding: Senest den 17/1 på:  

www.dgi.dk/202223998001  

 
 
 
Bliv inspireret til, hvordan I kan blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde frivillige i jeres forening. Vi 
har inviterer Peter Erkmann der vil dele ud af sine mange praktiske erfaringer med frivillige. Peter er leder 
af Køgespejderne, der netop har modtaget DUF’s pris for Året Ungdomsforening, bl.a. fordi de er gode til at 
tiltrække og fastholde frivillige. 
 
 

 

Næstved i bevægelse     

Tid:  Tirsdag 22. februar 2022 Kl. 16.30-19.00  

Sted: Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved 

Tilmelding: Hold øje med nyhedsbrevet fra  
Center for Kultur og Borgerservice 
 
 
 

Mød Professor Bjarne Ibensen fra Syddansk Universitet, som vil fortælle om undersøgelsen ”Danmark i 
bevægelse”. Hvad karakteriserer folks bevægelsesvaner i Næstved Kommune, hvordan skal vi forstå det og 
hvordan får vi flere med i vores aktive fællesskaber? Diskuter oplægget med de nyvalgte politikere og vær 
med til at sætte handling bag den viden vi har.

 

http://www.dgi.dk/202223998001
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Få mere positiv energi i foreningen - og få styr på økonomien 

Tid: Torsdag 31. marts 2022 kl. 18:30 til 21:00  
Sted: Arena Næstveds Lounge 
Tilmelding: www.dgi.dk/202223998002 
 
Oplev Rune Green, når han åbner for humoristens værktøjskasse. Med enkle virkemidler, morsomme 
eksempler og en hel masse humor bliver du gjort bevidst om at humor har en meget større betydning for 
glæden ved at være frivillig end du måske lige var klar over.  
Mød også Nordea-fonden som fortæller om de muligheder foreninger har for at søge om støtte hos dem. 
Stil spørgsmål og hør fondes gode råd til jeres kommende ansøgning. 
Hør desuden om aktuelle puljer i kommunen og stil spørgsmål til Foreningskonsulent Mette Kugelberg. 
 

http://www.dgi.dk/202223998002

