
Frivillighed i Slagelse – Hvordan? 
 
 
 
Invitation til at deltage i det videre arbejde med fælles 
målsætninger for frivillighed i Slagelse kommune 
 
 

 

Idécamp den 19. februar 2013 kl. 16-21  
 

   

 
  
Frivilligheden, foreningerne og alle de frivillige der er aktive i Slagelse kommune er noget ganske særligt, 
som vi gerne vil passe på og bevare. Slagelse kommune ønsker derfor at have nogle gode rammer for de 
mange foreninger og frivillige og skabe det bedste mulige afsæt for at frivilligheden kan blomstre.  
 
Den 16. januar 2013 gik startskuddet til processen med et velbesøgt temamøde, hvor der kom mange 

ideer og forslag frem.  
Vi har nu samlet op på eftermiddagen og kan se at rigtig mange af jer, er optaget af blandt andet 
følgende spørgsmål: 
 
- Hvordan kan der dannes netværk blandt de frivillige? 
- Hvilken retning vil vi som frivillige? Hvor skal vi hen? Hvad vil vi? 
- Skal kommunen holdes helt ude af frivillighedsverdenen? 

- Hvor meget styring skal der være med frivillige? Skal denne styring kun være gennem kommunen? 
- Hvordan skal Frivilligcenteret spille ind og hvordan får vi sat det bedst muligt i søen?  
- Hvordan gør vi frivilligt arbejde prestigefyldt? 
- Hvordan aktiverer vi ildsjæle til at motivere andre til at være frivillige? 
- Hvordan motiverer vi børn, unge og voksne der ikke er med i foreninger? 
 

Disse spørgsmål og mange andre input skal vi nu i fællesskab arbejde med at få gjort konkrete i forhold 
til temaet, målsætninger for frivilligheden i Slagelse kommune.  
 
Derfor inviteres I nu til Idécamp tirsdag den 19. februar 2013 kl. 16-21 på Gerlev Idrætshøjskole. 

Her fortsætter vi hvor vi slap sidst og går i dybden, samt tager nye projektforslag og vilde ideer op og 
gør dem brugbare og virkelighedsnære.  
 

Tilmelding: 
Vi er meget interesserede i, at et bredt udvalg af de inviterede er repræsenteret. Tilmelding foregår efter 
først-til-mølle-princippet og ved at sende en mail til Dorthe Olsbro, dools@slagelse.dk, senest den 6. 
februar 2013. 
 
I bedes oplyse: navn, telefonnummer, mail, foreningens navn. Dem af jer, der ikke har mulighed for at 
sende mail, kan ringe på hverdage mellem kl. 9 og 13, på telefon 21 34 28 02 og melde sig til (senest 6. 

februar 2013). Hvis du er kørestolsbruger eller der er specielle hensyn vedr. forplejning, bedes dette 
oplyst ved tilmeldingen. 
 
Idecampen holdes på: Gerlev Idrætshøjskole, Skælskør Landevej 128, 4200 Slagelse. Se skiltning ved 
indgangsdøren til Hallen.  
 

Det er gratis at deltage i arrangementet og der vil være forplejning under idecampen. 

 
 
Kontakt: 
For mere information kan I kontakte:  
Frivilligkonsulent Kamilla Bonderup Laursen, mail: kamib@slagelse.dk, tlf. 24 45 97 12  
Idrætskonsulent Emil Krapper mail emila@slagelse.dk, tlf. 23 65 38 11 

 

Vi glæder os til at se jer! 
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