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DEN GODE VELKOMST HVORDAN?
Tirsdag den 9. november kl. 17.30 – 20.30
Mønshallerne, Platanvej 40, 4780 Stege
Der serveres sandwich, kaffe/te samt kage
Hvordan sætter foreningsledere i det frivillige
foreningsarbejde i Vordingborg Kommune fokus
på den gode velkomst, når nye medlemmer og
nye frivillige dukker op? Torben Stenstrup giver
indsigter i emnet, som måske synes banalt, men
ikke desto mindre er centralt for, at ”de nye” føler
sig budt ordentligt i fællesskabet. Aftenen bliver
en vekselvirkning mellem oplæg og
gruppedrøftelser, som giver deltagerne lejlighed til
at reflektere over velkomsten i egen forening – og
hvordan denne kan styrkes.

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 kendetegner ”Den attraktive
forening” og hvilke aspekter tiltrækker nye
deltagere?
Foreninger handler om at engagere
mennesker – hvem, hvorfor og hvordan?
Om foreningers Aktivitet og Fællesskab
samt forskellige slags fokus
Lukket klub eller oprigtig velkomst til nye
medlemmer og frivillige…
På besøg som gæst i din egen forening –
plads til mere velkomst?
Undervejs er der øvelser, cases og
masser af dialog

Der er plads til max 50 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.

