Topmøde for Frivillige 2018
Topmøde for Frivillige er en festlig dag for dig, der i løbet af 2018 har
ydet en frivillig indsats i Herlev Kommune. Det vil vi gerne sige tak for.
Dagen er sammensat af både faglige og underholdende indslag. Der er
mulighed for at mødes med andre frivillige, samle inspiration og måske
danne nye kontakter.
Det er også på denne dag, at Herlev Kommune uddeler
Frivillighedsprisen 2018.
Som frivillig i Herlev er du derfor inviteret til
Topmøde for Frivillige lørdag den 3. november 2018 kl. 10.00 – 15.00
Herlev Rådhus, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev
Du kan her møde Peter Erkmann, der med sine mange års erfaring som
foreningsudvikler, vil introducere dig til nye værktøjer i arbejdet med
frivillige og som frivillig. Nøgleordene er begejstring og nytænkning.
Peter er en inspirerende foredragsholder og underviser. Peter har
arbejdet med frivillige foreninger i mere end 30 år, som leder,
bestyrelsesmedlem m.v..
Inden vi skal nyde en god frokost, er der mulighed for at mødes på kryds
og tværs og for at arbejde videre med temaerne fra formiddagens oplæg.
Herefter underholder dobbelt danmarksmester i trylleri, Simon Olesen.
Tryllekunstneren leverer et humoristisk og tempofyldt show, hvor
publikum inddrages. Det hele er krydret med musik, lydeffekter og
masser af grin.
Til sidst uddeler borgmesteren Frivillighedsprisen 2018 til en lokal person
eller gruppe, der har ydet en særlig indsats indenfor det frivillige område
i Herlev.
Program
Kl. 9.30
Kl. 10.00
Kl. 10.15

Dørene åbnes – kaffe og croissanter
Velkommen til Topmøde for Frivillige

Kl. 11.45
Kl. 12.45
Kl. 13.30
Kl. 14.30
Kl. 14.45

Gensidig inspiration i grupper
Frokost
Trylleshow ved Simon Olesen
Kaffe og kage
Frivillighedsprisen 2018 uddeles ved borgmester Thomas
Gyldal Petersen
Tak for i dag

Kl. 15.00

Begejstring og nytænkning i foreningen, ved
foreningsudvikler Peter Erkmann

Tilmelding er nødvendig på www.herlev.dk/topmoede senest torsdag
den 25. oktober 2018.
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