
Kom og tag del i  Næstveds første inspirerende  
Frivi l l igFAGFESTIVAL , som er for alle,  der har  

med frivil l ighed at gøre.

Vi sætter fokus på at styrke samarbejdet på tværs ved dialog, viden  
og debat om det, der rører sig i frivilligfeltet.

TORSDAG DEN 26. SEPTEMBER 2019 KL. 9.30-20.30
Frivillig FAGFESTIVAL

Kick off på  
projektledernetværk

kl. 13.30-15.00

BorgerDialog
om frivillighed

kl. 16.30-20.30

for dig, der er 
koordinator, tovholder 

eller projektleder 
på frivilligområdet;  
ansat eller frivillig

for dig, der ønsker at  
netværke og er koordinator, 
tovholder eller projektleder 

på frivilligområdet;  
ansat eller frivillig

Involvering og ledelse 
af frivillige

kl. 10.00-13.00

for dig, der er frivillig
eller er interesseret 

i frivillighed

Læs mere i denne invitation og husk tilmelding!

FrivilligFAGFESTIVAL holdes hos  
Ressource City ·  Maglemølle 31 · 4700 Næstved 

- nu på en torsdag!



 

Frivilligcenter Næstved, Næstved Frivilligråd og Næstved 
Kommune ønsker at samle frivillige og frivilligkoordinatorer  
på tværs til en inspirerende dag om frivillighed.

I en tid, hvor civilsamfundets frivillige indsatser 
får større og større betydning for sammenhængs-
kraften i samfundet og i en tid, hvor samarbejde 
mellem foreninger og kommunen er på alles læber 
hver eneste dag, er der brug for at tale med hinan-
den om, hvilke forventninger og ønsker, vi har til at 
løfte de mange opgaver. 

Vi har brug for at netværke, udveksle erfaringer og 
udvide vores sædvanlige cirkler for at blive klogere 
og mere vidende om det, der rører sig. 

Frivillige løfter stadig større sociale opgaver alene 
og i samarbejde på fx det sociale og kulturelle om-
råde. Det arbejde kan styrkes ved større samspil 
og mere viden. 

Vi skal værne om entusiasmen og glæden
Frivillighed er til stor glæde for både frivillige og 
borgere, og det er vigtigt, at vi anerkender og 
respekterer, at foreninger og frivillige kan noget 
særligt, som vi sammen skal værne om. 
 
Både de kommunale ledere og de frivillige for-
eninger arbejder med organisering og koordinering 
af frivillige opgaver til gavn for borgere i offentlige 
og private institutioner og projekter. Det samspil 
kan udbygges og forbedres.

Programmet er tilretttelagt i tæt samarbejde med 
konsulenthuset Ingerfair og i sparring med Kultur-
landet, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt  
Center for Politik og Udvikling og Kultur og Fritid  
i Næstved Kommune.

Ingerfair sponserer og bidrager med deres  
ekspertise på området på frivillig basis.

Festivalen er foralle frivilligområder
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Dagens program

Frokost
for deltagere om formiddagen og/eller 
kick off - tilmelding er nødvendig

13.30-15.00 
Kick off på projektledernetværk 

16.30-20.30
BorgerDialog om frivillighed 
og canapeer, frivilligbajer og PHIL & FOD

10.00-13.00 
Involvering og ledelse af frivillige

09.30 
Dørene åbnes

for dig, der er koordinator, tovholder 
eller projektleder på frivilligområdet;  
ansat eller frivillig

For dig, der ønsker at netværke 
og er koordinator, tovholder eller 
projektleder på frivilligområdet; 
ansat eller frivillig

for dig, der er frivillig eller er 
interesseret i frivillighed

13.00-13.30

Rundvisning på Maglemølle 
Tilmelding er nødvendig

Ankomst og kaffe

15.15

16.15

Tilmelding- se sidste side
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I funktionen som frivilligkoordi- 
nator har du en spændende 
opgave med at skabe sammen-
hæng mellem organisationens 
målsætninger og de frivilliges 
engagement og bidrag. 

I rollen som frivilligkoordinator 
kan du fra tid til anden opleve 
dig som værende ’lidt alene’ i 
krydspresset mellem kolleger og 
ledelsens krav og forventninger 
til frivilligheden på den ene side, 
og de frivilliges idéer og behov 
på den anden side. 

Derfor sætter vi fokus på de 
dilemmaer, du ofte møder som 
frivilligkoordinator samt giver 
dig gode praksisnære redskaber 
til dit arbejde.

Konsulent Lasse F. Petersen 
fra Ingerfair leder os igennem 
formiddagens program.

Program: 
 
Prøv kræfter med Teamleader 
Med Teamleader-simulatoren skal 
du sammen med de andre deltagere 
redde et kæntret værested drevet  
af frivillige.
 
Frivilligkoordinering som  
en faglighed
Sådan arbejder du systematisk og 
strategisk med involveringen af  
frivillige, så det giver mening for 
både organisationen og  
de frivillige.
 
Få gode praksisnære redskaber 
til organisering og rekruttering 
af frivillige.

Involvering og ledelse af frivillige  
i samspillet mellem fagprofessionelle 
og frivillige

10.00-13.00 

For dig, der er koordinator, tovholder eller projektleder 
på frivilligområdet; ansat eller frivillig

Kl. 13.00: Frokost - tilmelding er nødvendig.

Fra kl. 9.30: Ankomst og morgenkaffe.
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Vi inviterer til et kick off-møde 
for interesserede, der gerne vil 
indgå i et netværk på tværs af 
sektorer. 

Der er nemlig mange i Næstved, 
der arbejder med involveringen 
af frivillige – både i foreningerne 
og i de kommunale institutioner. 

På dagen får du også mulighed 
for at give dine input til, hvilke 
tematikker netværket skal 
mødes om i 2020.

Formålet med netværket er at 
bygge bro og skabe relationer 
mellem indsatser og aktiviteter, 
at få ny viden og dele erfaringer. 

Det er uforpligtende at deltage i 
dette kick off-møde.

Kick off-mødet indledes  
med oplægget:  

Samarbejde på tværs  
– tal, refleksioner og gode 
eksempler ved Frederik C. 
Boll, indehaver af Ingerfair.

Netværket udbydes af  
Frivilligcenter Næstved og  
faciliteres af Frederik C. Boll, 
indehaver af Ingerfair.

Kick off på  
projektledernetværk

13.30-15.00 

For dig, der ønsker at netværke og er koordinator,  
tovholder eller projektleder på frivilligområdet;  
ansat eller frivillig

Kl. 15.15: Rundvisning på Maglemølle - tilmelding er nødvendig.

Kl. 13.00: Frokost - tilmelding er nødvendig.
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Den frivillige verden står over 
for markante udfordringer i 
fremtiden. Borgere søger bl.a. 
nye afgrænsede måder at enga-
gere sig på, og det er svært at 
fylde bestyrelserne op med 
engagerede ildsjæle, der vil 
påtage sig et ledelsesansvar. 
Samtidig er der udfordringer  
lokalt, som vi bedst løser sammen. 

Der er brug for, at den frivillige 
verden og kommunen arbejder 
sammen for at håndtere disse 
udfordringer.

Til denne BorgerDialog er du 
med til at give dine input til, 
hvordan vi fremover understøt-
ter de frivillige foreninger, får 
flere med i de frivillige fælles-
skaber og skaber nogle gode 
samarbejder mellem foreninger 
og kommunen.

BorgerDialog om frivillighed16.30-20.30

For dig, der er frivillig eller interesserer dig for frivillighed

Fra kl. 16.15: Ankomst og kaffe

Program

16.30-19.30: 

Velkomst
v. Borgmester Carsten Rasmussen

Kan man ’ville noget’  
med frivilligheden?  
Oplæg v. Lasse F. Petersen,  
konsulent i Ingerfair

Frivillighedens Open Space 
ved Lasse F. Petersen,  
konsulent i Ingerfair

Debat om frivillighed 
styres af Frederik C. Boll,  
indehaver af Ingerfair 

19.30-20.30: 
Canapeer, frivilligbajer  
og PHIL & FOD

Kl. 15.15: Rundvisning på Maglemølle - tilmelding er nødvendig.
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Frivillighedens Open Space
Mødet er tilrettelagt efter Open Space-metoden. 
Det betyder, at vi holder en række erfarings-
møder i løbet af aftenen, hvor du er med til at 
bestemme, hvad der skal diskuteres.   

Du kan bidrage med dine erfaringer, få inspira-
tion fra andre og derved være med til at præge 
fremtidens frivillighed.

 
Debat om frivillighed
Hvor går grænserne mellem for de frivillige ind-
satser i de offentlige institutioner? Er frivillighe-
den i Næstved for alle? Og hvordan understøtter 
kommunen bedst frivilligheden? Det er aftenens 
tre debattemaer. 

Som deltager skal du både selv tage stilling til et 
postulat under hvert tema samt byde ind med 
gode og skarpe spørgsmål til debatpanelet, som 
bestå af en foreningsrepræsentant, en repræsen-
tant fra fagbevægelsen og to politikere.

Canapeer, frivilligbajer og PHIL & FOD 
Vi slutter aftenen af i festlig stemning med cana-
peer og frivilligbajer til tonerne fra PHIL & FOD. 
Her vil der være tid til at hygge og snakke med 
de øvrige deltagere og oplægsholdere.

Et ’tak’ med Frivilligbajeren
Ingerfair har sammen med mikro-
bryggeriet People Like Us lanceret en 
frivilligbajer, som er et skulderklap, 
en tak, en anerkendelse af de mange 
engagerede frivillige.

Overskuddet fra Frivilligbajeren 
2018 går til, at People Like Us kan 
ansætte flere mennesker, der ikke 
lige passer ind på en almindelig 
arbejdsplads. 

Overskuddet går også til at afholde 
gratis fagfestivaller om frivillighed 
for alle, der nørder frivillighed. 

7



Tilmeld dig til FrivilligFAGFESTIVAL

Sådan tilmelder du dig 
Tilmeld dig på tlf. 55 77 62 43, 
send en mail til 
adm@frivilligcenter-naestved.dk 
eller aflevér blanketten i  
Frivilligcenter Næstved. 

Det er gratis at deltage, men 
du skal tilmelde dig de enkelte 
programdele.

Programmet er tilrettelagt 
således, at du kan vælge de dele, 
du finder mest interessant.

Deltager du i formiddags-
programmet eller kick off-
mødet, er du velkommen til at 
tilmelde dig frokosten.

Tilmeldingsfrist 
Torsdag den 12. september 
2019. 
Bemærk; begrænset antal pladser.

Jeg vil gerne deltage i:
□ 10.00 - 13.00 Involvering og ledelse af frivillige  

for dig, der er koordinator, tovholder eller projektleder 
på frivilligområdet; ansat eller frivillig

□ 13.00 - 13.30 Frokost
□ vegetar □ glutenfri

□ 13.30 - 15.00 Kick off-møde  
for dig, der ønsker at netværke og er koordinator, tovholder 
eller projektleder på frivilligområdet; ansat eller frivillig

□   15.15 Rundvisning på Maglemølle

□ 16.30 - 20.30 BorgerDialog om frivillighed 
og canapeer, frivilligbajer og PHIL & FOD 
- for dig, der er frivillig eller intereresseret i frivillighed
□ vegetar □ glutenfri

Jeg deltager som:

□ Koordinator - frivillig □ Tovholder ell. lign. - frivillig

□ Koordinator - ansat □ Tovholder ell. lign. - ansat

□ Projektleder - frivillig □ Frivillig

□ Projektleder - ansat □ Interesseret i frivillighed

Navn:

Evt. forening/ 
organisation:

Mail:

Tlf.:

Ved tilmelding skal vi vide følgende:

Begrænset handicapvenlighed
Faciliteterne er ikke fuldt  
handicapvenlige. Kontakt  
Frivilligcenter Næstved for  
at høre nærmere.  

Bemærkning til arrangørerne (fx. behov for teleslynge, tager du en 
tolk med eller andet, der skal tages højde for): 
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