
5 spændende inspirationsaftener på tværs
af kommunegrænsen

Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og DGI Nordsjælland har i samarbejde tilrette-
lagt 5 inspirationsaftener, der fokuserer på de frivilliges arbejde og udfordringer i de lokale 
idrætsforeninger.

De 5 inspirationsaftener tager en lang række relevante emner og temaer op, og skal vise, hvad 
de frivillige også kan få ud af foreningsarbejdet – og hvad indsatsen betyder, både for den 
frivillige, foreningen og for medlemmerne. Inspirationsaftenerne er lige dele uddannelse og 
personlig udvikling, der peger mod fremtiden og fremtidens udfordringer.

De 5 inspirationsaftener afvikles på 5 forskellige idrætsanlæg i hhv. Fredensborg og Helsingør 
Kommune i perioden fra sidst i oktober 2013 til marts 2014.

Det er gratis at deltage i de 5 inspirationsaftener.
Tilmelding foregår elektronisk til DGI Nordsjælland via de link, du finder på de følgende 
sider.

Mere information fås hos:

Fredensborg Kommune
Julie Lau Sletten
e-mail: jusl@fredensborg.dk
Tlf: 7256 2254

Helsingør Kommune
Jens Højberg
e-mail: jeh01@helsingor.dk
Tlf: 4928 2824

Kurset byder på en introduktion til grundprincipperne for konfliktløsning. Vi skal arbejde 
med at gennemskue og forstå forskellige typer konflikter. Herudover skal vi se på, hvordan vi 
kan forebygge konflikter, og på hvordan vi bedst håndterer dem, når de opstår.
Undervisningen byder på en blanding af teori og praktiske øvelser, og deltagerne er velkom-
ne til at medbringe eksempler/cases fra deres dagligdag, som vi kan tage udgangspunkt i.

Der serveres sandwich og vand på kurset

Det kan være svært at få sine foreningsbudskaber igennem til medierne, men ved 
at kende de journalistiske nyhedskriterier, mediernes arbejdsgange, skrive præcise 
pressemeddelelser og arbejde med kontinuerlig pressekontakt, er det muligt at op-
bygge et godt forhold til de medier, som du gerne vil give dine budskaber.
På dette kursus lærer du om:
• Nyhedskriterierne
• Sådan tænker journalister
• Den gode pressemeddelelse
• Stædig pressekontakt
Kurset henvender sig til foreningers PR-ansvarlige, formænd og andre, der arbejder 
med forenings-PR. Formålet er at lære dig de grundlæggende journalistiske arbejds-
metoder, så du lettere kan sælge dine budskaber og give nogle fif til gode presse-
meddelelser og pressekontakt.

Der serveres sandwich og vand på kurset

25. november 2013, kl. 17.30 – 20.30
Kursussted: Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1, Mørdrup, 3070 Snekkersten
Sidste tilmeldingsfrist 8. november 2013
Online tilmelding www.dgi.dk/201318993025

3. december 2013, kl. 17.30 – 20.30
Kursussted: Fredensborg Hallen, Kastanievej 18, 3480 Fredensborg
Sidste tilmeldingsfrist 18. november 2013
Online tilmelding www.dgi.dk/201318993026

Mange foreninger oplever indimellem at mangle frivillige hænder til at 
løfte et væld af opgaver, som et moderne foreningsliv byder på. Der er 
mange spændende opgaver i foreningslivet, og der vil altid være brug 
for flere frivillige til at tage del i arbejdet. Men at få flere til at melde 
sig til opgaverne i foreningen, kan være en stor udfordring.
På kurset vil der bl.a. blive arbejdet med følgende temaer:
• Hvorfor yder vi en frivillig indsats?
• Hvordan får I folk til at blive frivillige?
• Hvad motiverer til at blive ved med at være frivillig?
• Find den rette person til den rette opgave
• Hvordan arbejder I videre med at styrke det frivillige arbejde i for-

eningen?

Der serveres sandwich og vand på kurset

29. januar 2014 kl. 17.30-21.30
Kursussted: Helsingør Hallerne, Gl. Hellebækvej 63-65, 3000 Helsingør
Sidste tilmeldingsfrist 13. januar 2014
Online tilmelding www.dgi.dk/201418993002

Konflikthåndtering i foreningslivet

Pressemeddelelser og pressekommunikation

Rekruttering af frivillige

http://www.dgi.dk/201318993025
http://www.dgi.dk/201318993026
http://www.dgi.dk/201418993002


Har du en idé til et projekt og har du brug for hjælp til at komme videre?
Har din forening lyst til at lave en idrætsdag for børnene på den lokale skole? Eller 
har I lyst til at lave en fodboldturnering i et udsat boligområde eller friluftsaktivite-
ter i jeres seniorafdeling? Har I masser af idéer, men mangler I hjælp til at udvikle 
idéerne, så er dette kursus noget for jer!
På dette kursus skal I arbejde med en konkret projektidé. I får værktøjer til at udvik-
le og kvalificere jeres idé, samt tid til alene eller sammen som forening, at fordybe 
jer og komme trinnet videre, inden I går i gang med en egentlig projektbeskrivelse 
eller sætter projektet i søen.

Der serveres sandwich og vand på kurset

Kurset er for dig, der gerne vil arbejde med fundraising i foreningsregi, og som gerne 
vil tilegne dig konkret viden og redskaber til at arbejde med fundraising i din for-
ening. Alle kan deltage – uanset forudsætninger og forkundskab til fundraising.
Formål:
At give kursusdeltagerne en række konkrete værktøjer til at skaffe midler til eksiste-
rende og nye aktiviteter i foreningerne.

Indhold:
På dette kursus vil du få redskaber til, hvordan du og din forening skruer den kom-
mende fondsansøgning sammen.
• Hvordan ser den gode ansøgning ud?
• Hvad skal en ansøgning indeholde – og hvad skal den ikke indeholde?
• Hvilke fonde er relevante for mit projekt?
• Hvordan sælger jeg netop mit projekt til en fond?
Du vil gå hjem med en masse værktøjer til fundraising samt fif til hvordan netop din 
ansøgning kommer i betragtning hos fonden. Kurset vil være en vekselvirkning mel-
lem oplæg og øvelser i grupper.

Der serveres sandwich og vand på kurset

26. februar 2014, kl. 17.30 – 21.30
Kursussted: Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk
Sidste tilmeldingsfrist 11. februar 2014
Online tilmelding www.dgi.dk/201418993003

10. Marts 2014, kl. 17.30 – 21.30
Kursussted: Hornbæk Hallen, Carl Bødker Nielsens Vej 3, 3100 Hornbæk
Sidste tilmeldingsfrist 1. marts 2013
Online tilmelding www.dgi.dk/201418993004

Projektarbejde i foreningen – fra ide til projekt

Træner du

    hjernen?
- Inspirationsaftener og kurser for foreningsfolk!

Fundraising – vejen til guldet

http://www.dgi.dk/201418993003
http://www.dgi.dk/201418993004

