Støt op om
fællesskabet
Invitation
Aktive fællesskaber ønsker at hylde alle, der bringer beboere sammen til hverdag og fest.
Derfor inviterer vi til

Fællesskabsdag
Lørdag den 1. oktober 2022 på Comwell Køge Strand
Til fællesskabsdagen får du inspirerende oplæg og workshops, der kan gavne sammenholdet
i din boligafdeling. Læs på side 3 om de workshops, du kan vælge mellem.
I løbet af dagen er der rig mulighed for at møde andre aktive beboere, dele erfaringer og få
inspiration til nye aktiviteter. Vi sørger for forfriskninger og en god frokost.
På dagen vil vi også overrække fællesskabspriserne til tre aktiviteter. Du kan nominere et
fællesskab fra din boligafdeling til priserne. Læs mere på side 4.
Du er velkommen til at stille spørgsmål til Michael Wulff: 77 32 01 02 og miwu@dabbolig.dk
Vi glæder os til en inspirerende dag i selskab med beboere fra mange forskellige
boligafdelinger.
Med venlig hilsen
Carina Seifert
Direktør for udvikling og strategiske samarbejder

Praktiske oplysninger

Tilmelding

Dato

Lørdag den 1. oktober 2022
kl. 10.30-16.00

Sted

Comwell Køge Strand
Strandvejen 111, 4600 Køge

Sidste frist for tilmelding er
mandag den 12. september 2022. Du
tilmelder dig ved at sende nedenstående
oplysninger til aktiv@dabbolig.dk

Pris

Deltagelse er gratis.
Vi opkræver dog et
udeblivelsesgebyr, hvis der
ikke meldes afbud forinden.

Transport

Deltagere står selv for
transport til og fra Comwell
Køge Strand.

•
•
•
•
•
•

Dit navn
Din boligafdeling
Dit telefonnummer
Eventuelle forplejningshensyn
Din første prioritet workshop nr. (1-5)
Din anden prioritet workshop nr. (1-5)

Du kan se de fem workshops på side 3.

Program
10.00 – 10.30

Ankomst

10.30 – 10.40

Velkomst
v. Michael Wulff, chefkonsulent for Aktive fællesskaber og
Carina Seifert, direktør for udvikling og strategiske partnerskaber

10.40 – 11.30

Nye fællesskaber for mænd – og hvordan du skaber et sundt
frivilligt miljø
Der opstår et særligt fællesskab, når mænd står skulder ved skulder
og bruger deres kompetencer, faglige såvel som personlige.
v. Svend Aage Madsen, chefpsykolog, Forum for mænds sundhed

11.30 – 12.30

Workshops
– se beskrivelsen på næste side

12.30 – 13.30

Frokost

13.30 – 14.30

Dem vi taler om, og hvordan vi får dem med
Det handler om at anerkende de andres ressourcer, også i frivillige
fællesskaber.
v. Natasha Al-Hariri, direktør, Dansk Flygtningehjælps Ungdomsnetværk
(DFUNK)

14.30 – 15.00

Pause

15.00 – 15.30

Prisoverrækkelse
Den sociale pris: Fællesskabet, hvor beboere tager fat på en svær og
vigtig problemstilling.
Fælles for alle: Fællesskabet, der formår at nå ud til beboere på tværs
af alder, sociale skel, etnicitet og boligafdeling.
Nytænkning: Fællesskabet, der tænker nyt, som eksempelvis får nye
beboergrupper med eller samarbejder med foreninger, skoler og
naboer.

15.30

Farvel og tak for i dag

Workshops
Workshop 1 – Seniorer i bevægelse
Få inspiration til, hvordan aktiviteter og fællesskaber med motion og bevægelse for seniorer
kan blive en del af din boligafdeling.
v. Bente Riis, konsulent, DGI

Workshop 2 – Rekruttering af frivillige
Lær om, hvordan du kan rekruttere frivillige til boligafdelingens aktiviteter, og hvad du
skal være opmærksom på, når I er en gruppe af forskellige mennesker i et fællesskab.
v. Marie Bjerre Ludwigsen, rådgiver, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Workshop 3 – Aktiviteter for familien
Hør om Familieklubben, og hvordan aktiviteter for børn og deres familier kan skabe glæde,
overskud og fællesskab i boligafdelingen.
v. Anne Mette Hede Jensen, national projektleder, Hele Danmarks familieklub

Workshop 4 – Venner Viser Vej for flygtninge
Hør om erfaringerne fra Venner Viser Vej, og hvordan frivillige venner eller venskabsfamilier
hjælper flygtninge med for eksempel hjælp til jobsøgning, at forstå breve fra myndigheder, åbne
døre til foreningslivet eller tage en snak om dansk arbejdspladskultur.
v. Mads Tanning Vestergård, projektleder, Venner Viser Vej, Røde Kors

Workshop 5 – Når hele byen står sammen om fællesskabet
Hør om, hvordan DAB i partnerskab med Komiteen for Sundhedsoplysning og Ringsted
Kommune som noget helt nyt kortlægger byens fællesskaber, interviewer borgere og matcher
dem med foreninger og fællesskaber.
v. Mia Felbo-Kolding, projektleder, Fællesskabsby

Fællesskabspriser
Aktive fællesskaber vil gerne fejre de fællesskaber, der fremmer sammenholdet i
boligafdelingerne. Derfor uddeler DAB og Aktive fællesskaber igen i år priser til de fællesskaber,
der samler beboere på tværs. Priserne er:
•

Den sociale pris: Fællesskabet, hvor beboere tager fat på en svær og vigtig
problemstilling.

•

Fælles for alle: Fællesskabet, der formår at nå ud til beboere på tværs af alder, sociale
skel, etnicitet og boligafdeling.

•

Nytænkning: Fællesskabet, der tænker nyt, som eksempelvis får nye beboergrupper
med eller samarbejder med foreninger, skoler og naboer.

Hvem kan vinde?
Grupper af aktive beboere, klubber, foreninger og boligafdelinger, der har gjort en særlig indsats
for fællesskabet. Du kan nominere dit eget fællesskab eller andre fællesskaber, som du synes
har gjort en særlig indsats. Priserne uddeles til Fællesskabsdagen i 2022.
Frist for nominering: den 20. september 2022.

Sådan nominerer du et fællesskab
Send en mail til aktiv@dabbolig.dk med:
•

En kort beskrivelse af aktiviteten

•

Hvordan den styrker fællesskabet

•

Hvilken målgruppe den når ud til (eksempelvis ældre, unge eller familier)

•

Hvor ofte aktiviteten finder sted, og hvor mange der beboere deltager

•

Hvordan naboer informeres om aktiviteten

Har du spørgsmål til priser og nominering? Så ring til Michael Wulff på 77 32 01 02.

