
Kursus om rekruttering og fastholdelse: 

FÅ NYE FRIVILLIGE, SOM BLIVER I 

FORENINGEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

DATO 

TIRSDAG DEN 12. OKTOBER 2021, 

KL. 17.00-20.00. 

STED 

Frivilligcenter Næstved – De Sociale 

Foreningers Hus, Farimagsvej 16, 

4700 Næstved, (lokale: 

”Folkerummet”).  

PRIS (INKL. FORPLEJNING)  
Medlemmer: GRATIS 

Ikke-medlemmer: 50 kr. 

Betales ved tilmelding via 

bankoverførsel til 9819-

4575044455, MobilePay til 84750 

eller kontant. Angiv ”Navn – Kursus 

12. okt.” ved indbetalingen).  

TILMELDING 

Max. 25 deltagere. Tilmelding sker 

efter først-til-mølle-princippet, dog 

senest mandag den 20. september 

2021 til tlf. 55 77 62 43 eller 

adm@frivilligcenter-naestved.dk.  

Ved tilmelding skal du oplyse: 

1) Navn 

2) Mailadresse 

3) Telefonnummer 

4) Foreningsnavn 

5) Særlige forhold, fx veganer, 

allergier eller lignende. 

Kurset vil blive aflyst ved under 15 

deltagere. 

ARRANGØRER 

Frivilligcenter Næstved og Center 

for Frivilligt Socialt Arbejde.  

 

Hvad stiller I op, når I mangler frivillige, ikke kan skaffe de rette til 

opgaverne eller har svært ved at fastholde dem, I har? På dette kursus får 

du vidensbaserede redskaber til, hvordan I rekrutterer frivillige, som bliver 

hos jer. Kurset bygger på CFSAs viden om frivillighed bl.a. fra deres mange 

rådgivninger af foreninger. 

På CFSA hører de ofte, at det er særligt svært at rekruttere frivillige til 

bestyrelser og faste aktiviteter for brugere og medlemmer. Under corona 

oplevede flere, at det var særlig svært at tiltrække nye frivillige og fastholde 

dem i foreningen. Men heldigvis kan en god plan for rekrutteringsarbejdet 

samt en målrettet og velovervejet kampagne være alfa og omega – ikke 

mindst i perioder som nu.  

HVAD KAN DU LÆRE? 
På kurset får du solid viden om, hvad der driver frivilliges motivation og 

engagement. Vi gennemgår bl.a. viden fra CFSA’s seneste videnstema #4, 

som kan bidrage til at skabe en mere strategisk og velovervejet tilgang til 

rekruttering af frivillige hos jer.  

Underviseren giver også viden, inspiration og forslag til, hvordan I kan 

matche frivilliges forskellige motivationsbehov, og hvordan I fastholder deres 

engagement. Endelig præsenteres du for en trinvis model og andre konkrete 

redskaber, der gør jer klar til at gennemføre en effektiv rekrutteringsindsats 

fra start til slut. 

HVEM KAN DELTAGE? 
Kurset er for dig, der er frivillig eller ansat i en frivillig social organisation, 

forening eller et initiativ, som udfører frivilligt socialt arbejde. Du har brug for 

idéer, inspiration og redskaber til at systematisere og udvikle jeres arbejde 

med rekruttering og fastholdelse. 

SÅDAN FOREGÅR DET 
Kursusdagen byder på korte oplæg fra underviser, praktiske øvelser med 

udgangspunkt i egne udfordringer samt fælles diskussioner. 

Det anbefales, at du efter kurset sætter tid af til at afprøve de værktøjer, som 

du bliver præsenteret for på dagen. Det er med til at sikre, at du får et større 

udbytte af kurset. 

UNDERVISER 

Torsten Højmark B. Hansen, Konsulent og rådgiver ved Center for Frivilligt 

Socialt arbejde.  
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