
INGERFAIRS ÅRSGILDE FOR FRIVILLIGFAGNØRDERNE  

– HVORDAN GØR VI DET NEMMERE AT DELTAGE?

HØR  Christian Mølgaard, partner i Kl.7, fortælle om den overraskende ’sandhed’ om, 

hvordan mennesker træffer valg, og hvor nemme vi er at manipulere 

BLIV  opdateret af Ane Grubb, forsker Aalborg Universitet, på den nye forskning 

inden for frivillighed blandt unge i en digitaliseret hverdag

NYD  at der er tid til sparring, udvikling og fordybelse sammen med en masse andre 

frivilligfagnørder

Deltagelse er gratis som Stamnørd i Ingerfairs 

Kompetencegivende Forum  

– er du ikke Stamnørd endnu? Så tilmeld dig 

her: tilmelding@ingerfair.dk

Norm. pris 2.500 kr. ekskl. moms. 

MØD  Christina Færch-Jensen, udviklingskonsulent i Team mod på Livet; Anders 

Klemmed Meldgaard, projektmedarbejder i Roskilde Domkirke; Frederik C. Boll, adm. 
direktør i Ingerfair; Mette Svendsen, boligsocialmedarbejder i Surf Valby; Jacob Møller, 
frivilligkonsulent i Lær Dansk Aarhus; Marie B. Holdt, chefkonsulent i Ingerfair; Nadja 

Christensen, rådgiver v/ Københavns Universitet; Lea Fuglsang, frivilligkoordinator i 
PsykInfo; Julia B. Hunt, chefkonsulent i Ingerfair;  Cathrine Sørensen, Frivilligkoordinator 
i Nationalpark Thy; Nina Madsen, organisationskonsulent i IMCC; Sofie Breidahl, 
eventkoordinator i Slagelse musikhus; Dorte Vilstrup, projektleder for Børnebuddies v/ 
Metropol; Troels B. Carlander, chefkonsulent i Ingerfair; Lise Møller Nielsen, koordinator 
v/ Folkekirkens Familiestøtte; Margrethe Ankler, Kirke- kulturmedarbejder i Risbjerg 
Kirke; Annemarie Engelhardt, projektleder for Børnebuddies v/ Metropol; Trine 

Nordborg-Damgaard, frivilligkoordinator i Sct. Hans Kirke og mange flere…*

*Listen bliver løbende opdateret 
– tjek den her 

http://www.ingerfair.dk/faglig-inspiration/frivillighedsfagnordernes-forum/
mailto:tilmelding%40ingerfair.dk?subject=Jeg%20vil%20gerne%20v%C3%A6re%20Stamn%C3%B8rd


ET ÅRSGILDE FOR FRIVILLIGFAGNØRDER

Det kan fra tid til anden være svært for dine kolleger 

at forstå din begejstring for arbejdet med frivillige. 

Det kan være, du sidder med oplevelsen af, at de 

tænker: ”Kan det virkelig være så svært”. 

Det er fedt at være fagnørd på frivilligområdet, 

men ofte lidt ensomt og derfor inviterer Ingerfair til 

Årsgilde for frivilligfagnørder. Her møder vi hinan-

den på kryds og tværs til en dag, hvor du både får 

ny inspiration og god tid til at sparre med de andre 

deltagere, ideudvikle og fordybe dig i frivilligheden.

Bliv tanket op med ny inspiration: adfærdsdesign og 
frivillighed i en digitaliseret hverdag
Årsgildet er todelt. Første del af dagen handler om 

at producere noget sammen. Den udfordring vi har 

givet os selv i år, er at udforske, hvordan teknikkerne 

fra adfærdsdesign kan styrke vores arbejde med at 

rekruttere frivillige. Derfor har vi inviteret partner i 

Kl.7, Christian Mølgaard, til at holde et oplæg om ad-

færdsdesign. Som deltager er du med til at diskutere, 

hvilke muligheder adfærdsdesign giver til arbejdet 

med rekruttering af frivillige, og derudfra formulere 

gode ideer og fremgangsmåder. 

Disse vil blive offentliggjort på ingerfair.dk som et 

appendiks til vores seneste fagbog ’Sådan rekrutterer 

du frivillige’. På den måde kan du og flere få gavn af 
de gode ideer.

Formiddagen skaber samtidig et godt afsæt for at 

lære hinanden at kende, så vi nemmere kan danne 

netværk og sparre med hinanden i den anden del af 

dagen, der handler om dig og dit arbejde med frivil-

lige. Vi har inviteret forsker, Ane Grubb, til at skyde 

eftermiddagens temalounge i gang med et oplæg 

om frivilligheden i en digitaliseret hverdag. 

PROGRAM
09.00 Indregistrering og morgenmad

10.00 Velkommen til Ingerfairs Årsgilde

 Oplæg om adfærdsdesign v/ Christian Mølgaard, partner i Kl. 7

 Sådan kan adfærdsdesign anvendes i rekruttering af frivillige!    

 Del dine refleksioner og ideer, når du sammen med andre 
 bliver stillet en udfordring

13.00 Frokost

 Frivillighed i en digitaliseret hverdag v/ Ane Grubb, forsker ved    

 Aalborg Universitet

 Kaffe og kage

 Faciliteret temalounge med tre zoner: 

 1) ideudvikling, 2) sparring og 3) fordybelse

18.00 Festmiddag og bar

TEMALOUNGEN ER TID TIL SPARRING, 

IDEUDVIKLING & FORDYBELSE

Du er sikkert til mange konferencer om frivillighed, hvor du ofte lytter en hel 

dag på ’eksperterne’. Ingerfairs Årsgilde for frivilligfagnørder er anderledes. 

Her er det dig, der er blandt eksperterne på frivillighed – der er nemlig meget, 

vi kan lære af hinanden og udvikle sammen. 

Derudover prioriterer vi, at der er god tid på Årsgildet blandt andet i tema-

loungen, hvor du og de andre deltagere kan trække jer lidt tilbage og gå i 

dybden med en af jeres udfordringer, udvikle videre på en ide fra tidligere på 

dagen eller blot snakke løst og fast om det, der optager jer i jeres arbejde 

med frivillige.



PRAKTISKE INFORMATIONER TID OG STED: 17. maj 2015 fra 9.00-? på Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør 

Det er muligt kun at deltage frem til festmiddagen, men der ydes ikke reduktion i prisen. 

PRIS:  2.500 (inkl. billet til konferencedagen og festmiddag, vin og øl)  OBS:  Gratis for Stamnørder.  

Tilmelding: send en mail til tilmelding@ingerfair.dk inden 1. maj 2018
INGERFAIRS kompetencegivende forum for frivillighedsfagnørder er for alle – frivillige som ansatte – der 

koordinerer, leder eller på anden vis er involveret i udviklingen af frivilligmiljøer. Forummet er et sted, hvor vi alle 

sammen har mulighed for at få nye indspark til vores arbejde med frivillige og hvor vi kan dele vores begejstring 

og frustrationer med hinanden. Som stamnørd i vores kompetencegivende forum får man - udover en plads på 

årsgildet – også én forhåndsreserveret plads på vores to go-seminarer, 20% rabat på vores bøger og 2 timers gra-

tis sparring med en Ingerfair-konsulent. Læs mere om ordningen og hvordan du kommer med i vores fagnørdede 

fællesskab.

”ÅRSGILDET er dagen for  
alle os seje mennesker, der nørder 

frivillighed. Vi håber du vil være 
med til at starte en tradition!” 

mailto:tilmelding%40ingerfir.dk?subject=Tilmelding%20til%20%C3%85rsgildet%20for%20frivilligfagn%C3%B8rderne

