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FOR FRIVILLIGFAGNØRDERNE

HØR, MØD, NYD OG BLIV  
INSPIRERET SAMMEN MED ANDRE 

FRIVILLIGFAGNØRDER
LÆS VIDERE PÅ NÆSTE SIDE

TORSDAG D. 23. MAJ 2019

Det er gratis at  
deltage som stamnørd  
– er du ikke stamnørd 

endnu? Så tilmeld dig her: 
tilmelding@ingerfair.dk



HØR Olav Hesseldal fra Ungdoms- 
bureauet afsige sin dom over ungdommen nu 
til dags, og mød de unge frivillige til en snak 
om deres ønsker og motivation for at lave  
frivilligt arbejde.

MØD Mød fondsrådgiver, Birgitte  
Boesen, og professor ved Copenhagen  
Business School, Anker Brink Lund, til en  
snak om de bevægelser, der sker i fonds- 
verdenen lige nu. 

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

DEL dagen med Hans Bo Pedersen, 
konsulent i Dansk Flygtningehjælp; Christine 
Plesner, organisationskonsulent hos Studenter- 
rådet ved Københavns Universitet; Simone  
Deisting Sejø, projektkoordinator hos DBU 
Sjælland; Nina Vesti, administrativ medarbejder 
hos Kræftens Bekæmpelse og mange flere. 

ET ÅRSGILDE FOR FRIVILLIGFAGNØRDER 
Det kan fra tid til anden være svært for dine kolleger at forstå din begejstring for arbejdet med  
frivillige og selvom det er fedt at være fagnørd på frivilligområdet, så er det ofte lidt ensomt.  
Faktisk viser vores frivilligkoordinatorundersøgelse af knap 9 ud af 10 “en gang imellem” eller 
“ofte” føler sig ensomme. Derfor inviterer Ingerfair til Årsgilde for frivilligfagnørder. Her møder  
vi hinanden 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.
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INDRØMMET! 

Vi kender ikke lige din to-do liste, men vi ved fra vores 
frivilligkoordinatorundersøgelse, at det er svært at finde 
tiden til at rekruttere frivillige og skaffe lidt midler til de 
frivilliges gode ideer og aktiviteter. Derfor er årsgildet 
todelt.

Første del af dagen handler om unge frivillige. Vi har 
inviteret Olav Hesseldal fra Ungdomsbureauaet til en 
snak om ungdomslivet. Vi har også en inviteret en 
masse unge frivillige. Som deltager får du mulighed 
for at snakke med de unge, høre hvad der rører sig  
i deres liv og hvad der skulle til for, at de ville  
engagere sig i din organisation.

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 det at skaffe flere penge. 

Til at få skubbet snakken i gang om dette emne har vi inviteret to personer, som har vi inviteret to 
personer, som inspirerer os. Den ene er fondsrådgiver Birgitte Boesen og den anden er professor 
Anker Brink Lund. Sammen vil de to nuancere og diskutere bevægelserne i fondsverdenen. Anker 
og Birgitte inviterer dig med i den svære og spændende snak om fondenes magt og påvirkning af 
både velfærdssamfundet og de frivillige organisationer. På den måde er der tid til at nørde fonde i 
bevægelse, diskutere samfundets udvikling og få gode input til din næste ansøgning.

Den evige TO-DO LISTE
skaf penge

+ yngre frivillige

ÅRSGILDET ER TID TIL SPARRING,  
IDEUDVIKLING OG FORDYBELSE 

Du er sikkert til mange konferencer om frivillighed, 
hvor du ofte lytter en hel dag på ’eksperterne’,  
men 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, 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.
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PRAKTISKE  
INFORMATIONER:  

TID:  23. MAJ 2019 FRA 9.00-17.00  
 Ingerfair inviterer efterfølgende til  
 gratis festmiddag og bar.

STED:  MUSHOLM 
 Musholmvej 100, 4220 Korsør

PRIS:  DKK 1.950  
  inkl. billet til konferencedagen  

og festmiddag, vin og øl.

OBS:   Gratis for Stamnørder i Ingerfairs  
kompetencegivende forum.

PROGRAM 

09.00 Indregistrering og morgenmad.

10.00 Velkommen til Ingerfairs Årsgilde.

 Oplæg om ungdomsliv v/ Olav Hesseldal fra Ungdomsbureauet.

  Møde de unge frivillige til en snak om at være frivillig. Du møder både dem, der bor i 
København og dem, der ikke gør, ildsjælene og dem, der hjælper til i ny og næ og du 
møder dem, der læser på universitet og dem, der ikke gør.

13.00 Frokost

 Samtale om fonde i bevægelse v/ Birgitte Boesen fra BüroCPH  
 og Anker Brink Lund fra Copenhagen Business School.

 Oplæg om nye spændende finansieringsmuligheder fra en ægte praktiker.  

 Kaffe og kage.

  Faciliteret temalounge med mulighed for fordybelse sammen med Birgitte Boesen,  
Anker Brink Lund, hinanden og os fra Ingerfair.

17.00 Det officielle program slutter

18.00 Ingerfair inviterer til festmiddag og bar.

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 begej-
string og frustrationer med hinanden. Som stam-
nørd i vores kompetencegivende forum får man 
(udover en plads på årsgildet) også én forhånds-
reserveret plads på alle vores to-go seminarer, 
20% rabat på vores bøger og 2 timers gratis  
sparring med en Ingerfair-konsulent. 

Læs mere om ordningen og hvordan du kommer 
med i vores fagnørdede fællesskab.


