
   

Folkedans Danmark og Spillemandskredsen 
inviterer til 

Frivilligseminar 
og 

Præsentation af Landsstævnet Varde2019 
 

lørdag den 29. september 2018 
 

Vi mødes på 
Sct. Jacobi Skole, Pramstedvej 10c, 6800 Varde 

hvor frivilligseminaret og stævnepræsentationen foregår. 
 

Vi synes det gik godt sidste år. 
Derfor har vi igen i år besluttet at invitere alle interesserede til et 
Frivilligseminar. Da der i 2019 er Landsstævne i Varde, holder vi 
præsentationen her. 
 
Deltagere 
Vi inviterer herved alle lokalforeningsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, 
udvalgsmedlemmer i både regioner og på landsplan, og regionsbestyrelser til 
seminaret hvor der er chance for at udveksle meninger, erfaringer og ideer 
styrelserne, regionerne og medlemmerne imellem, så derfor opfordrer vi 
kraftigt til, at alle interesserede deltager. 
 
Folkedans Danmarks og Spillemandskredsens styrelsesmedlemmer deltager. 
 
Program for seminaret 

09.30 Velkomstkaffe 
10.00 – 13.00 Velkomst og fællesemne 
13.00 – 13.45     Frokost 
13.45 – 15.30  Præsentation af Landsstævne Varde 2019 
15.30 – 16.00 Kaffe 
16.00 – 17.30  Emnegrupper 
17.30     Let aftensmad 

 
Fællesemne: 

 
Oplæg ved Marie Baad Holdt, Chefkonsulent, omkring frivillighed med 
følgende overskrifter: 

· det frivillige engagement generelt i Danmark i dag 
· hvad der skal til for at få nye frivillige / medlemmer med 
· motiver og barrierer for det frivillige engagement 
· hvordan gør vi det attraktivt at blive medlem 

Du kan læse mere om Marie Baad Holdts tilgang til frivillighed og hendes 
erfaringer her: www.ingerfair.dk 
 
Præsentation af Landsstævne Varde2019 
Stævneudvalget præsenterer programmet, stævnecentrum og Varde for 
deltagerne. 



 

 
 
 
 
 
Emnegrupper 
Gruppe 1: PR-gruppen.  

PR-gruppen vil bl.a. arbejde med synliggørelsen af din forening. 
"Vi vil arbejde med værktøjer der kan hjælpe din forening til at 
komme ud til danskerne. Ud fra de tilmeldte vil vi planlægge 
dagen så der vil være relevant indhold, så man som deltager får 
noget med hjem." 
 

Gruppe 2: Dansegruppen. 
Dansegruppen orienterer om "Ny struktur i nyt udvalg, hvordan 
arbejder det nye danseudvalg." Der vil være oplæg omkring B&U, 
uddannelse, konkurrence m.m. 

 
Gruppe 3: Dragtgruppen. 

Dragtgruppen arbejder ud fra overskriften: "Brug af vore dragter 
og deres PR-værdi." 
 
Gruppe 4: Musikgruppen. 
 Gruppen er for alle interesserede spillemænd. 
 
Vi håber, at hver region er repræsenteret i alle emnegrupper. 
 
 
 

Tilmelding og økonomi 
Du sender en mail med: navn, adresse, telefonnummer, så vi kan give besked 
tilbage omkring samkørsel. Det er også vigtigt at du oplyser, om du er evt. 
diabetiker eller vegetar af hensyn til forplejningen. Desuden oplyser du, 
hvilken emnegruppe, du ønsker at deltage i.  
 
Folkedans Danmark/Spillemandskredsen betaler udgifterne til forplejning for 
alle deltagere. 
Derudover betales kørsel + evt. broafgift til et antal biler fra hver region, 
beregnet ud fra 4/5 personer i hver bil.  
For deltagere fra Bornholm gælder samme aftale som i de foregående år, så I 
kan deltage på lige fod med de øvrige deltagere. 
Kørselsudgiften udbetales til regionens kasserer, der udbetaler til chaufførerne. 
 
 
Tilmelding: senest søndag den 16. september 2018 
 
Tilmelding sker til Jan Kirk Todsen på jan@folkedans.dk  
 
Vi glæder os til at se jer i Varde! 
 
Mange venlige hilsener 

Folkedans Danmarks og Spillemandskredsens styrelser samt  

Stævneudvalget Varde2019 


