Konference
Om frivilligt engagement i naturpleje
19. november 2014

Lær af andres erfaringer, og mød dine kolleger fra andre kommuner.
Kom med til en lidt nørdet og faglig konference om frivillige i naturpleje. Konferencen vil inddrage både
forskning og reelle erfaringer med at inddrage frivillige.
Konferencen henvender sig til alle, der arbejder med frivillige eller står over for at skulle organisere en
frivillig indsats i naturen. Kommuner, stat, organisationer og de frivillige selv.
Konferencen afholdes i smukke omgivelser på Hindsgavl Slot.
Konferencen vil bl.a. kredse om følgende spørgsmål:






Hvilke udfordringer ligger der i samarbejdet mellem myndigheder og frivillige?
Hvordan kan et samarbejde mellem kommunen og frivillige organiseres og gennemføres i praksis?
Hvordan når kommunen ud til de frivillige, og de frivillige igennem til kommunen, med en god idé?
Hvilke sideeffekter er der, når frivillige og myndigheder går sammen om naturpleje og formidling af
natur og kulturhistorie?
Hvordan kan du gøre det inspirerende at samarbejde med engagerede frivillige i naturpleje og
naturformidling.

Program
14.00 – 14.15 Velkomst v/ Friluftsrådet og IngerFair
14.15 – 15.00 Det frivillige landkort v/ Bjarne Ibsen, Professor, centerleder, cand.mag., ph.d., Syddansk
Universitet.
15:00 – 15:45 Frivilligprogram i Nationalpark Thy v/ Annette Buck, frivilligkoordinator, Nationalpark Thy.
15.45 – 16:00 Opsamling og refleksion v/ Marie Baad Holdt, Chefkonsulent, IngerFair.
16:00 – 16.15 Pause
16.15 – 17.00 Frivilligprogram i Naturpark Åmosen v/Ole Tofthøj Rasmussen, centerchef, Naturpark
Åmosen.
17.00 – 17:45 Opture og nedture for frivillige, frivillige i naturplejeprojekter i Nationalpark Mols Bjerge v/
Jens Reddersen, Natur- og projektmedarbejder Nationalpark Mols Bjerge.
17.45 – 18:00 Opsamling og refleksion v/ Marie Baad Holdt, Chefkonsulent, IngerFair.
18:00 – 18:30 Sandwich og lidt drikkelse
18:30 – 19:00 Erfaringer fra Friluftsrådets frivilligprojekt ”Brugerdrevne natur- og friluftsområder” v/Rikke
Vibeke Husum, Konsulent, Friluftsrådet.
19.00 – 19:45 Frivillighed på kommando findes ikke v/ Anders La Cour, lektor, ph.d., CBS.
19.45 – 20.00 Opsamling og afslutning v/Friluftsrådet og IngerFair.

Tid:
19. november 2014, kl. 14.00 til 20.00 på
Sted:
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé, 7, Middelfart. http://www.hindsgavl.dk/
Tilmelding:
Senest 12. november 2014, på www.frivilliginaturen.dk/konference
Pris:
Det koster kr. 200 at deltage,
Obs! Begrænset antal pladser tilbage.

Konferencen er støttet af Tips- og Lottomidler til Friluftslivet.

