
 

 

Naturvejleder-netværk om 

Frivillige og Frivillighed (NnFF) 
6. netværksmøde – invitation 

 

Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre ? 

 
Program 
09.30 – 10.00    Kaffe & Rundstykker, velkomst 
10.00 – 12.00   Frederik Boll, adm. direktør i NGO Academy og Ingerfair 
12.00 – 13.00    Frokost på møllen  
13.00 – 15.30  Netværkets fremtid – vi laver en plan 
15.30 – 16.00 Kaffe & kage 
16.00 – 17.30 Ekskursion til Storelung – Fyns største højmose 
18.00 -   Festmiddag  
 
Formiddagsmodulet er lagt i hænderne på Frederik Boll og vil være en opsamling på 
fagligheden i at arbejde med frivillige: 
 

 Frivilligkoordinering er en faglighed – hvordan har vi brugt den? 

 Kort gennemgang af væsentlige redskaber til arbejdet med frivillige, som har 
været gennemgået over netværkets levetid 

 Hvilke gode erfaringer og aha-erkendelser har vi gjort os omkring 
organisering, rekruttering og fastholdelse af frivillige? 
 

Netværksdeltagerne samler deres erfaringer op i en skabelon for en frivilligstrategi, 
hvor de vigtigste indsatsområder fremadrettet bliver skitseret. 
 
Over frokost er der sat god tid af til at konkretisere, hvordan netværket skal arbejde 
frem over. Hvilken retning skal netværket tage? Hvilke behov og interesser skal 
tilgodeses? Hvad har lige netop du behov for, og hvad kan du byde ind med? 
Thomas Larsen Schmidt, der hidtil har repræsenteret Friluftsrådet ved samtlige 
netværksmøder, deltager også denne gang, men nu som naturvejleder i Åmosen, 



2 
 

hvor han har fået ansættelse fra 1. marts 2015 - stort tillykke :O) til Thomas! 
Friluftsrådet vil være repræsenteret ved Sune Møller Petersen.  
 
Efter kaffe & kage og mange timer inden døre trænger vi til frisk luft! Vi samler os i 

privatbiler og kører en tur til Storelung, Fyns største højmose, hvor vi går en lille tur. 

Husk gummistøvler. Her vil naturvejleder Leif H. Sørensen fortælle om det frivillige 

arbejde, der forgår i mosen mht. naturpleje med borgere, skoleklasser og 

foreninger, men ikke mindst fortælle om de planer for formidling og monitering, der 

skal ske ved hjælp af frivillige i hele 2015, og som så småt er kommet i gang.  Der 

bliver også lejlighed til at afprøve en Extactigator. Måske et eksempelprojekt for 

andre Natura 2000 områder, eller værdifulde naturområder. 

Når vi kommer tilbage fra højmosen er der tid til at erstatte gummistøvler og 

feltdress med festtøj og gøre klar til at tage imod festmenuen, som leveres direkte 

til bordet under forudsætning af, at der er mindst 12 deltagere! Og så skal der 

netværkes, så det mærkes…  

Tilmelding  

Mail gerne lige nu - senest onsdag den 25. februar 2015 til torben@nogu.dk  
Det er vigtigt, at du tilkendegiver, om du deltager i festmiddagen, samt om du har 
interesse i at overnatte på Trente Mølle. 
 
Deltagerprisen er 375 kr. for netværksmødet og 575 kr. inklusiv den afsluttende 
festmiddag. 
Der vil som tidligere blive fremsendt en individuel faktura fra Red Barnets 
administration for din deltagelse i netværksmødet. 
 
NB: Når du har modtaget en svarmail fra Torben, betragtes din tilmelding som 
bindende! 
 
OBS: Der vil kunne forekomme en mindre justering i deltagerprisen, da det 
tilstræbes, at netværkets konto går i nul efter dette arrangement. Udgangspunktet 
inden dette møde er positivt: der er penge på kontoen :O) 
 
Tid og sted 
Onsdag den 11. marts 2015, kl. 9.30 - ?  
Trente Mølle. Natur-, Miljø og Lokal Agenda 21 Center, Trentevej 7, Ny Stenderup, 
5672 Broby. 62681979 
 



3 
 

Baggrunden for Naturvejleder-netværk om 

Frivillige og Frivillighed (NnFF) 

 
Hvorfor? 
Natur-vejledernetværket om Frivillige og Frivillighed er et fagligt netværk med fokus 
på faglig udvikling af naturvejledere, der arbejder med eller ønsker at arbejde med 
frivillige i naturformidlingen. 
 
Hvordan? 
Der afholdes to netværksmøder årligt med højt fagligt indhold i november og i 
marts.  
 
I samarbejde med Friluftsrådet er aftalt temaer, som berører forskellige dele af 
arbejdet med frivillige og derved skabe rum for inspiration og erfaringsudveksling. 
Der vil blive vekslet mellem oplæg og workshops. 
 
Eksterne bidragsydere og resursepersoner vil i stort omfang deltage på 
netværksmøderne som vil have karakter af kursus, erfaringsudveksling og fokus på 
egen praksis/muligheder. Fx vil frivilligkonsulenterne Nini Jolander og Kristian Minck 
fra henholdsvis Redbarnet og Natur & Ungdom løbende medvirke på 
netværksmøderne som resursepersoner og sparringsmakkere. 
 
 
Hvad skal der ske? 
Over to år vil netværket fokusere på:   
15. november 2012 (Skanderborg): Frivillighed i Danmark – set i meta-perspektiv  
22. april 2013 (DGI Vejle): Rekruttering af frivillige - hvad skal der til?  
14. november 2013(Naturskolen Åløkkestedet): Fastholdelse og udvikling af frivillige 
- en investering!  
20. Marts 2014: (Randers Naturcenter): Partnerskaber, CSR og frivillige  
November 2014: Ledelse af frivillige – en praksisorienteret kursusdag 
11. marts 2015: (Trente Mølle) - Hvad har vi lært og hvordan kommer vi videre ? 
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Vidensdeling og kommunikation 

Netværksmøder og nyheder kan annonceres på http://www.natur-
vejleder.dk/frivillige, på Facebook-siden ”Naturvejleder-netværket: Frivillige” , i 
Naturvejlederen, samt direkte mails til netværkets medlemmer.  
 
Bliv medlem af NnFF 
Send en mail til Torben (torben@nogu.dk) med oplysning om: 

1. navn og arbejdssted 
2. adresse og tlf. nr. 
3. 3 linjer om dine erfaringer/planer med frivillige 
4. CVR/EAN nr 

 
Tovholder og kontaktperson for dette netværk er: 
Torben Jørgensen, naturvejleder 
Landsforeningen Natur & Ungdom 
Mobil: 31 20 56 01, torben@nogu.dk 
www.nogu.dk 
 
 

http://www.natur-vejleder.dk/frivillige
http://www.natur-vejleder.dk/frivillige

