FORENINGERNES
DAG 2020
5. APRIL KL. 15–21
I HELLE HALLEN
Program:
Borgmester Erik Buhl byder velkommen til Foreningernes Dag
15–15.45:	”Foreningsliv og folkeoplysning set fra Christiansborg” v/ Bertel Haarder,
folketingsmedlem for Venstre og tidligere kulturminister og Christian
Raabjerg Madsen, folketingsmedlem for Socialdemokratiet
16–17.45: 	Bliv inspireret, få ny viden eller find en god løsning på din udfordring i
de forskellige inspirationsoplæg
18–19.00: 	Komiker Jacob Haugaard samler op på dagen og fortæller om de
mange års frivilligt arbejde med Grøn Koncert
19–21.00: Fællesspisning og hyldest af de frivillige
Der vil i løbet af dagen blive serveret kaffe, te og vand samt snacks.
Fællesspisning er inkluderet i dagen. Drikkevarer skal tilkøbes.
Sidste frist for tilmelding til Foreningernes Dag 2020 er torsdag den 26. marts 2020.
I finder tilmeldingen til Foreningernes Dag HER

Varde Kommune støtter foreningslivet og det frivillige arbejde!
I samarbejde med: Varde Idrætsråd, Varde Fællesråd og Kulturelt Råd

16–16.45
INSPIRATIONSOPLÆG
Unge kræver rammer de selv kan
være med til at forme

Sådan får du din forening i
medierne

v/Esben Danielsen, direktør for Lokale- og
Anlægsfonden og tidligere udviklingschef
og talsmand for Roskilde Festival

v/Marlene Wonsbek, journalist og
Dorthe Knudsen, redaktør, Ugeavisen

Unge har masser af engagement og drive,
men de udfolder det, hvor der er plads til
det. Få ideer og udfordringer til hvad der
skal til for at fastholde og udbygge unges
engagement i fritidslivet.

Fundraising til foreningslivet 2020
v/Rasmus Munch, Fundraiseren
Kom og hør om fondsmarkedet og
få en opdatering på tal, fakta og info
om fundraisinglandskabet i 2020.
Derudover bliver forenings-relevante
cases gennemgået. De mest oplagte
foreningsstøtteordninger og effektive
fundraisingværktøjer bliver introduceret.

Har I plads til én mere i jeres
forening?
v/Rikke Rødekilde, leder af Jobcenter,
Varde Kommune
Jobcentret i Varde møder mange
mennesker. Nogle har det svært i
foreningslivet og føler sig udenfor
fællesskabet. Måske er de ikke opvokset
med foreningstraditionen, har svært ved
at møde op, betale kontingent osv. Har
du lyst til at høre mere, bl.a. om vores
gode samarbejde med Varde Cykelklub,
og diskutere om netop din forening også
kunne gøre en forskel – Så ses vi!

Bliv klogere på hvordan I finder de gode
historier i foreningen og hvordan I får
historierne ud at leve. Marlene og Dorthe
fra Ugeavisen kommer med gode råd og
idéer.

60 PULS – Partnerskabsaftale
mellem Varde Kommune og DGI
Sydvest
v/Kirsten Christensen,
konsulent DGI Sydvest
Hør kort om aftalen og hvilken betydning,
den kan have for DIG og DIN forening.
6 seniorvenlige aktiviteter fx ”Motion
under åben himmel”, Gå-fællesskaber
og 50+ fodbold vil blive præsenteret.
En lokalforening, der er god til at få nye
medlemmer fortæller, hvordan de har gjort.

Vælg et oplæg i forbindelse
med tilmeldingen
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17–17.45
INSPIRATIONSOPLÆG
Unge kræver rammer de selv kan
være med til at forme
v/Esben Danielsen, direktør for Lokale- og
Anlægsfonden og tidligere udviklingschef
og talsmand for Roskilde Festival
Unge har masser af engagement og drive,
men de udfolder det, hvor der er plads til
det. Få ideer og udfordringer til hvad der
skal til for at fastholde og udbygge unges
engagement i fritidslivet.

Fundraising til foreningslivet 2020
v/Rasmus Munch, Fundraiseren

Den gode velkomst
v/Kasper Vestergaard Rasmussen,
konsulent DGI Sydvest
Det er ofte små ting, der afgør, hvordan
du oplever at være ny i et fællesskab. Om
de andre er opmærksomme på dig. Er det
tydeligt, hvem du skal henvende dig til, så
du ikke føler, at du går og flagrer? Er der en,
der siger tak for i dag og spørger, om du
kommer igen?
DGI kører kampagnen ”Velkomsten” om at
gøre en forskel, som gør det nemt at være
ny i foreningslivet.

Kom og hør om fondsmarkedet og
få en opdatering på tal, fakta og info
om fundraisinglandskabet i 2020.
Derudover bliver forenings-relevante
cases gennemgået. De mest oplagte
foreningsstøtteordninger og effektive
fundraisingværktøjer bliver introduceret.

Samarbejder mellem
frivillige foreninger og
turismevirksomheder: En mulig
vej eller en blindgyde?

Sårbare unge i foreningslivet

Bo fortæller i oplægget om, de muligheder
og udfordringer, der kan ligge i samarbejder
mellem foreninger og turismeaktører. Den
lokale turismeaktør vil give et indblik i de
daglige erfaringer og udfordringer ved et
samarbejde.

v/Lea Park tilknyttet Psykologpraksis Lene
Bammeskov
Et inspirerende oplæg der handler om,
hvordan du som træner/leder kan arbejde
inkluderende, støttende og motiverende
med de sårbare unge samt tage de svære
samtaler med dem og deres forældre.
Dynamisk oplæg, hvor du får konkrete
værktøjer og hører andres erfaringer, om at
gøre en forskel for den unge.

v/ Bo Villumsen, PhD-studerende, Varde
Kommune og Lars Ravnholdt, Bureau-leder
Købmand Hansens Feriehusudlejning

Vælg et oplæg i forbindelse
med tilmeldingen
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FEJRING AF
FRIVILLIGE
LEDERE...
VI HAR BRUG FOR
FORENINGENS HJÆLP
Bag enhver forening og foreningsaktivitet står der en række
dygtige ledere, trænere og frivillige og som altid - klar til at hjælpe.
Disse personer vil vi gerne sætte ekstra pris på i 2020.
I forbindelse med Foreningernes Dag 2020 vil Varde Kommune hylde de frivillige
ledere, som har været frivillige i mere end 10, 25, 40 og 50 år.
Foreningernes Dag bliver derfor også dagen, hvor vi gerne vil sige stor tak til de
mange dygtige trænere, ledere og frivillige, som hver dag gør en forskel og et
fantastisk stykke arbejde rundt om i foreningerne.
Er der i jeres forening en eller flere ledere, trænere m.v., som har ydet en frivillig
indsats i 10 år eller derover, så benyt nedenstående link, hvor I kan indstille de
frivillige.
De indstilles i kategorierne 10 år eller mere, 25 år eller mere, 40 år eller mere og
sidst og ikke mindst 50 år eller mere.
Link til indstilling af frivillige ledere, trænere m.v. finder du HER
Sidste frist for indstilling af de frivillige ”jubilarer” er torsdag den 26. marts 2020.
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ÅRETS
FORENING
2019
Hvem skal løbe med titlen som Årets Forening 2019
indenfor Idrætsrådet, Fællesrådet og Kulturelt Råd?
Skal det være din forening?
Så send os en indstilling til Årets Forening 2019. Der kåres en
forening inden for hvert af rådene, så din forening skal ikke holde
sig tilbage.

Hvad skal indstillingen så indeholde?
Der er ingen faste kriterier men et godt bud på en indstilling kunne
være, hvis I de sidste år har arbejdet på et godt projekt for at få flere
nye medlemmer ind i foreningen. Måske I har skabt et godt miljø
for jeres ledere og trænere eller jeres unge medlemmer. Måske har
I bare gjort et eller andet fantastisk – en rigtig god historie, som I
gerne vil dele med resten af foreningslivet i Varde Kommune.
Fat pennen og skriv 10-20 linjer om, hvorfor jeres forening skal
kåres som Årets Forening 2019.
Indstillingen sendes på mail BERA@VARDE.DK senest
torsdag den 26. marts 2020.

Varde Kommune støtter foreningslivet og det frivillige arbejde!

