
Arbejder du med frivillige på et museum eller en kultur-
institution?  

Så er det nu du skal følge med!  

Mandag den 29. og tirsdag den 30. oktober inviterer 
FrivillighedsAkademiet til  

FrivillighedsAkademiets Frivilligledelsesseminar 
på Vestjyllands Højskole.

 

Seminaret strækker sig over to dage. Her vil dygtige formidlere  dele 
ud af deres erfaringer med arbejdet med frivillige!  

Uanset om du har arbejdet med frivillige i mange år, eller om du 
først lige er begyndt på det spiller ingen rolle, der vil være noget alle 

kan tage med hjem og bruge.   
Seminaret vil være en kombination af workshops og oplæg.

Vi ses på Vestjyllands Højskole 

FrivillighedsAkAdemiets  
FrivilligledelsesseminAr  
den 29. og 30. oktober 

Læs mere og tilmeld dig på  
www.frivillighedsakademiet.dk 

facebook.com/frivillighedsakademiet



Oplev Historiequizzens Kåre Johannessen: 

Kåre Johannessen er efter eget udsagn “Privatpraktiserende historiker”, 
men har mere end 20 år erfaring med formidling fra sit arbejde på  
Middelaldercentret i Nykøbing F. Kåre Johannessen blev et kendt ansigt 
blandt “historienørder” da han deltog i Historiequizzen på tv.
 

Program
Mandag 29. oktober  
Kl. 10.30 - 11.15  Velkomst, formiddagskaffe og 
    præsentationsrunde   
Kl. 11.15 - 12.30  Oplæg for alle ved Kåre Johannesen   
Kl. 12.30 - 13.30  Frokost 
Kl. 13.30 - 14.30  Workshop ved FrivillighedsAkademiets 
    akademileder Per Lunde Lauridsen 
Kl. 14.30 - 15.00  Kaffepause
Kl. 15.00 - 16.00  Workshop ved Per Lunde Lauridsen 
Kl. 16.00 - 17.00  Workshop ved Per Lunde Lauridsen 
Kl. 18.30    Middag og erfaringsudveksling 
   
Tirsdag 30. oktober   
Kl. 8.00 - 8.45  Morgenmad
Kl. 8.45 - 10.00  Workshop ved leder af Center for Frivillighed & Ledelse og  
    konsultent fra Muskelsvindfonden Ole Rasmussen  
Kl. 10.00 - 10.15  Kaffepause
Kl. 10.15 - 11.45  Workshop ved Ole Rasmussen  
Kl. 11.45 - 12.30  Frokost
Kl. 12.30 - 12.50  Oplæg ved museumsdirektør ved Kulturhistoriske Museer  
    Ingeborg Svennevig 
Kl. 12.30 - 13.30  Workshop ved Per Lunde Lauridsen 
Kl. 13.30 - 13.45  Pause
Kl. 13.45 - 14.30  Workshop ved Per Lunde Lauridsen 
Kl. 14.30 - 15.00  Eftermiddagskaffe og Afslutning

Læs mere og tilmeld dig på  
www.frivillighedsakademiet.dk 



 

Om FrivillighedsAkademiet
FrivillighedsAkademiet er Danmarks førende uddannelsestilbud til 
frivillige og frivilligkoordinatorer. Vores ambition er, at uddanne og 
opkvalificere frivillige ildsjæle og koordinatorer, der formidler den 
danske kultur- og naturarv. FrivillighedsAkademiet afholder kurser 
der understøtter alle de opgaver og udfordringer frivillige og frivil-
ligkoordinatorer kan opleve på museer, arkiver, historiske bygninger 
m.m.

Praktiske informationer
Seminaret foregår på Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 
Ringkøbing 
Det er gratis at deltage i FrivillighedsAkademiets kursus.  
 
Det er muligt at booke værelser på Vestjyllands Højskole: Enkeltværelse uden 
eget bad/toilet: 200,-
Enkeltværelse med bad/toilet: 250,- Dobbeltværelse uden bad/toilet: 300,- 
Dobbeltværelse med bad/toilet: 400,-  
Alle priser er incl. linned. Vær opmærksom på at der er et vist antal pladser, 
så det er ikke sikkert man kan få det værelse man ønsker (først til mølleprin-
cippet).  
 
Kostpris lørdag: 250 kr. eks. drikkevare.   
Kostpris søndag: 250 kr. eks. drikkevare. 
 
Tilmelding via www.frivillighedsakademiet.dk  
Ved tilmelding skal der angives de workshops man ønsker at deltage i, samt hvil-
ket museum eller besøgssted man er tilknyttet. Pladserne fordeles efter først til 
mølleprincippet. 

Læs mere og tilmeld dig på  
www.frivillighedsakademiet.dk 


