
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

DATO 

TIRSDAG DEN 6. APRIL 2021,  

KL. 16.30-18.30. 

STED 

På Zoom via din computer eller 

tablet.  

PRIS  

Det er GRATIS at deltage. 

Til gengæld skal du selv sørge for en 

kop kaffe/te eller andet godt til at 

slukke tørsten i under mødet.  

TILMELDING  

Du tilmelder dig på tlf. 29 26 00 38 

eller btr@frivilligcenter-naestved.dk 

senest mandag den 29. marts 2021.  

Men skynd dig – der er kun 15 

pladser, og de besættes efter først-

til-mølle princippet.  

 

Meningsfulde virtuelle fællesskaber – hvordan får 

du flere med om bord? Det vil Ida fra 

Lungeforeningen fortælle om. Efter oplægget står 

den i erfaringsudvekslingens og sparringens tegn; 

hvilke aktiviteter kunne din forening godt tænke jer 

at gennemføre online? Hvilke har I eventuelt 

allerede gennemført online? Og hvilke udfordringer 

oplever I? 

HVEM KAN DELTAGE? 

Mødet er for dig, der er frivillig eller ansat i en frivillig 

social forening eller gruppe. Du har lyst til erfarings-

udveksling, sparring og til at deltage aktivt i snakken. 

IDA FRA LUNGEFORENINGEN – HVEM ER DET? 

Ida Corina Jahn er projektleder og 

frivillighedskonsulent i Lungeforeningen. Ida er 

ansvarlig for Lungeforeningens frivilligområde, 

særligt inden for digital udvikling, rekruttering, 

motivation og fastholdelse af frivillige. Ida er 

Cand.Comm i Performance-design og psykologi og 

har stor erfaring med frivillighed, organisations-

udvikling og projektledelse. Hun motiveres af 

udvikling og andres engagement i de projekter, hun 

er involveret i. Læs mere på www.lunge.dk/om-

os/ida-corina-jahn. 

HVORDAN FOREGÅR DET? 

”ZoomIndErfa” foregår via Zoom. Inden mødet vil du 

modtage en mail med link til mødet. 

Det er ikke nødvendigt at have installeret Zoom på 

din computer eller tablet for at deltage, du kan også 

tilgå mødet fra din internetbrowser. Har du brug for 

hjælp med det tekniske, så ring til os. 

Pernille og Betina fra Frivilligcenter Næstved 

faciliterer mødet, Ida holder oplæg, og du og de 

øvrige deltagere byder ind med dialog om 

udfordringer, erfaringer, gode råd og idéer.  
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HVORDAN KLÆDER VI DE FRIVILLIGE PÅ  

TIL AT LAVE DIGITALE AKTIVITETER? 
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