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Tirsdag den 26. oktober kl. 17.30 – 20.30

•

DGI Huset Vordingborg, Foreningszonen –
Solbakkevej 42, 4760 Vordingborg
Der serveres sandwich, kaffe/te samt kage

•

Hvad er det dygtige foreningsledere kan, når de
alene eller i flok skaber en attraktiv forening, der
tiltrækker medlemmer, frivillige, bidragsydere og
opmærksomhed i lokalsamfundet? Det handler
om ledelse og om at mobilisere lederkraft. Torben
Stenstrup er aktuel med bogen ”Den attraktive
forening” og vil sætte fokus på to perspektiver af
foreningsledelse – ledelse af foreningen som
organisatorisk ramme og ledelse af det frivillige
arbejdsfællesskab. Aftenen byder på inspiration til
at styrke foreningsdemokratiet,
sammenhængskraften og en række pointer om
det at fremstå som en attraktiv forening i
lokalsamfundet. Derudover giver aftenen forslag til
konkrete arbejdsmetoder og personlige
refleksioner om din egen ledelsestilgang for at
blive en dygtig facilitator og få medlemmer og
frivillige til at opleve relevante og givende
fællesskaber.
Oplægsholder – Torben Stenstrup
Torben Stenstrup driver Foreningsudviklerne og
rådgiver en lang række lokalforeninger,
landsorganisationer og kommuner om udvikling af
det frivillige foreningsarbejde. Torben har igennem
flere år bidraget til styrkelsen af foreningslivet i
Vordingborg Kommune og er selv engageret som
formand for Fritidsudvalget i Næstved Kommune.
Torben har skrevet bøgerne ”Tak for donationen,
Hr. Fond” og ”Forandring i Forening”, og er nu klar
med ”Den attraktive forening”, som kurset tager
afsæt i.

Kursets indhold:
•
•

Velkomst og præsentation
Hvad er god foreningsledelse og hvilke
elementer er centrale for at få succes
med ledelse i din forening?

•
•
•
•

Ledelse af frivillige fællesskaber gennem
kommunikation, anerkendelse og
relationer
De gode spørgsmål som dåseåbner –
øvelser hvor spørgeteknikker baner vejen
for dialog og sammenhængskraft i
arbejde med at lede frivillige
Det elegante samarbejde, hvor mange
løfter i flok – om roller, positioner og
selvkørende frivillige
Udvikling af dit eget lederskab og
perspektiv på dine valg som
foreningsleder
8 veje til at styrke dine kompetencer som
foreningsleder
Undervejs er der øvelser, cases og
masser af dialog

Hver forening modtager et eksemplar af bogen
”Den attraktive forening”
Der er plads til max 40 deltagere efter ’først til
mølle princippet’, så tilmeld jer her allerede i
dag til kulturogfritid@vordingborg.dk med
oplysning om navn og mailadresse på alle
tilmeldte.
Får vi for mange tilmeldinger, forbeholder vi os ret
til at begrænse antallet af deltagere til to pr.
forening.

