
Vil du gå nye veje

SAMARBEJDE OG MULIGHEDER 
HOS OS

Dorte Nørregaard, Antropo-

ÅBNINGSTALE

Birgit Hansen
Borgmester i Frederikshavn Kommune.

Birgit Hansen åbner Samarbejdsbørsen 
NYE VEJE 2018. 

... og sammen med din udviklingshæmmede nabo få flere oplevelser
Tirsdag den 26. juni kl. 16-20, Arena Nord

LIVSKVALITET OG POSITIVE 
FÆLLESSKABER

Rikke Nielsen 
Stifter af Lykkeliga

Positive fællesskaber, samvær og aktiviteter for menne-
sker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

 

SAMARBEJDE OG 
MULIGHEDER HOS OS

Dorte Nørregaard, Antropolog og udviklingsleder
Center for Frivilligt Socialt Arbejde.

Dorthe Nørregaard introducerer og hjælper os igennem 
Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018.

 

DU ER INVITERET

Vil du være med til at gå nye veje? Eller er du nysgerrig 
på mulighederne?

Formålet med arrangementet er, at vi bliver inspireret 
af oplæg og foredrag og - ikke mindst - af mødet med 
hinanden. 

KOM OG VÆR MED 
når Bofælleskaberne 
åbner dørene til
Samarbejdsbørsen 
NYE VEJE 2018

https://frivillighed.dk/om-center-for-frivilligt-socialt-arbejde
http://lykkeliga.dk/


Kære naboer, foreninger, private virksomheder, fonde, ildsjæle, frivillige besøgsvenner, 
pårørende - såvel nuværende som fremtidige samarbejdspartnere

I inviteres til at deltage i Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018. 

Vi skal undersøge og sætter fokus på, hvordan viften af samvær og aktiviteter i kultur- og fritidslivet kan foldes mere ud for 
borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Det kan være som aktiv udøver, som frivillig, som deltager i aftenskolen, klubben eller på anden vis.

Formålet med arrangementet er, at vi bliver inspireret af oplæg og foredrag og - ikke mindst - af mødet med hinanden. 

Med venlige hilsner og velmødt

Jette Trekær, Leder
Bofællesskaberne for voksne med udviklingshæmning

Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018 er en form for møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder, 
ildsjæle, fonde og kommunale institutioner kan møde hinanden og udveksle ideer, viden, kompetencer, varer mv. 

Deltagelse og forplejning er gratis.

Prøv det …
Du kan kun få mere med hjem end du kom med!



Program

Kl. 15.00-16.00 Tjek in og evt. opstilling af medbragte materialer

 Kom i god tid og få en kop eftermiddagskaffe og lidt sødt til ganen

Kl. 16.00-16.30 Åbningstale v/ Birgit Hansen, Borgmester i Frederikshavn Kommune

 Med fokus på livskvalitet og inklusion af borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i 

fritidslivet

Kl. 16.30-17.15 Rikke Nilsen, Lykkeliga

 Positive fællesskaber, samvær og aktiviteter for mennesker med handicap

Kl. 17.15-17.45 Pause

 Bofællesskaberne er vært med sandwich og vand

Kl. 17.45-19.30  Samarbejdsbørsen Nye Veje 2018 v/ Antropolog og Udviklingsleder Dorte Nørregaard, 

 Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Kl. 19.30  Tak for i dag

Rikke Nielsen er tidligere professionel håndboldspiller og mor til Magda på 9 år, som har downs syndrom. I 2016 
starter Rikke Lykkeliga – et fællesskab for håndboldglade børn og deres familier. Lykkeliga er blevet en stor succes.
Rikke formår at inspirere både på håndboldbanen og i sit arbejde med at skabe positive fællesskaber for børn med 
handicap.
På Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018 kan du møde Rikke Nielsen og hør hende fortæller om sine erfaringer med at 
opdyrke og engagere frivillige i Lykkeliga.



Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018 
… byder på inspirerende foredrag og historier om de gode erfaringer med at samarbejde på tværs i lokalsamfundet.

Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018 er herudover en form for møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksom-
heder, ildsjæle, fonde og kommunale institutioner kan møde hinanden og udveksle ideer, viden, kompetencer, varer mv.
I samarbejdsbørsen deltager en række forskellige mennesker, foreninger og samarbejdspartnere fra Skagens, Sæby og Frede-
rikshavn samt medarbejdere og ledere fra Frederikshavn Kommunes bofællesskaber for voksne med udviklingshæmning.
Samarbejdsbørsen NYE VEJE 2018 gennemføres under kyndig vejledning af antropolog og udviklingsleder Dorte Nørregaard fra 
Center for Frivilligt Socialt Arbejde i Odense. 

Tid og sted: 
Tirsdag den 26. juni kl. 16-20, Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, Frederikshavn 
(Indskrivning samt kaffe og kage mellem kl. 15 og 16).
Har I materiale, som I gerne vil stille op eller lægge frem, er I velkommen til at tage det med. 
Dette kan ske mellem kl. 15 og 16.

Deltagelse og forplejning er gratis:
Tilmelding: Tryk her senest den 11. juni 2018 eller kontakt Ulla Hariet Jensen.
Kontakt:   Spørgsmål vedrørende Samarbejdsbørsen Nye Veje 2018 kan rettes til 
  projektkoordinator Ulla Hariet Jensen på tlf. 24 29 43 29 eller på mail: ulhj@frederikshavn.dk
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https://frederikshavn.dk/formularer/velkommen-til-samarbejdsboersen-nye-veje-2018/
mailto:ulhj%40frederikshavn.dk?subject=

