
• Hør Christian Mølgaard, partner i Kl.7, fortælle om den overraskende ’sandhed’ om, hvordan mennesker 
træffer et 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 tiden til sparring, tiden til udvikling og tiden til fordybelse sammen med en masse andre 
frivillighedsfagnørder

Årsgildet er dagen for alle os seje 
mennesker, der nørder frivillighed 
Du er sikkert til mange konferencer om frivillighed, 
hvor du ofte lytter en hel dag på ’eksperterne’. 
Ingerfairs Årsgilde for frivilligfagnørderne er 
anderledes. Her er det os alle, der er eksperterne på 
frivillighed. Der så meget, vi kan lære af hinanden 
og udvikle sammen. Derfor er der god tid på 
årsgildet. Blandt andet har vi om eftermiddagen 
en temalounge, 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.

Intet gilde uden en lækker middag og 
drikke og ny inspiration: adfærdsdesign og 
frivillighed i en digitaliseret hverdag 
Temaet for dette årsgilde er: Hvordan gør vi det 
nemt at deltage? Derfor skal vi udforske, hvordan 
teknikkerne fra adfærdsdesign kan styrke vores 
arbejde med at rekruttere frivillige, og vi skal blive 
klogere på frivilligheden i en digitaliseret hverdag.

TID: Den 17. maj 2018 fra kl 09.00
Programmet slutter med en festmiddag kl. 19.00, så medbring det 
pæne tøj og den gode appetit. 

STED: Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør
Læs mere om stedet her: http://www.musholm.dk

PRIS: Som Stamnørd hos Ingerfairs kompetencegivende forum er 
det gratis at deltage. Læs mere om, hvordan du bliver Stamnørd her.
For ikke-stamnørder er prisen 2.500 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer:
• Billet til konferencedagen
• Festmiddag, vand vin og øl

Tilmelding skal ske til: tilmelding@ingerfair.dk 

17. maj 2018
Sæt kryds i kalenderen!

Ingerfairs årsgilde for frivillighedsfagnørder – hvordan gør vi det nemt at deltage?

Deltagelse er gratis  
som Stamnørd i Ingerfairs 

kompetencegivende forum –  
er du ikke Stamnørd endnu?  

Så tilmeld dig her: 
tilmelding@ingerfair.dk 

 


