
 

Dialogmøde // Workshopdag 
 

 
Resumé 
Hvad: Uddannelse 
Hvor: Norgesgade 46A, Ungdommens Hus, 7000 Fredericia 
Hvem: Alle frivillige i Ungdommens Røde Kors 
Hvornår: lørdag d. 12. maj 2018 fra kl. 10:00 
 

 

Hvem er vi? 

Vi er URKs lokalbestyrelse i Fredericia: Elisabeth Adriansen (formand), Nadia Bouabbas, Sophie-
Amalie Bjerg og Frederick Viborg Andersen. Elisabeth har været frivillig i URK siden august 2016, 
og været formand for lokalafdelingen siden november 2016. 

Det seneste år i URK Fredericia har været præget af store udskiftninger og høje ambitioner. Vi gik 
ind i 2017 med 1 aktivitet og 12 frivillige, og gik ud af 2017 med 3 aktiviteter og 30 frivillige i alt. 
Vores mål for 2018 er, at få 4 aktiviteter og 50 frivillige i alt – og bidrage mere til den større 
organisation. Vi vil gerne gøre det godt i Fredericia, men vi vil også hjælpe med til, at frivillige i 
Faaborg, Tønder, Viborg og andre steder i Danmark kan gøre det endnu bedre, end de gør nu. Vi 
mener, at intern uddannelse for alle er vejen frem. 

 

Baggrund 

Baggrunden for dette dialogmøde er manglen på intern uddannelse blandt URKs frivillige. Vi har 
det seneste år oplevet en stor mangel på struktureret og konkret uddannelse for de frivillige – 
uddannelse som de både kan bruge i deres frivillige arbejde og fremadrettet.  

I URK Fredericias lokalbestyrelse har vi observeret 2 ting: 

1. Mange bliver frivillige, for at udvikle deres kompetencer og/eller få boostet deres CV 
2. Frivillige, som har deltaget i nationale (faglige og sociale) arrangementer, vender tilbage 

med fornyet energi og engagement 

Ved at deltage i uddannelse under URK får man rent faktisk udviklet sine kompetencer, som regel 
både i teori og praksis. Én ting er, at kunne bruge det som frivillig, men noget andet er, den viden 
man kan bruge fremover – om ledelse, sociale medier eller noget helt andet. Den viden kan øge 
ens jobmuligheder i fremtiden, og dét er om muligt endnu mere værd, end en ”du har været 
frivillig”-stjerne på CV’et.  

Vi har både oplevet og observeret hvordan energien og engagementet vokser efter at man har 
deltaget i sociale- og faglige engagementer under URK. Arrangementer og dialogmøder afføder 
netværk, venskaber og sparringspartnere i det frivillige arbejde – alt sammen noget, som er med 
til at fastholde frivillige i længere tid. Det skaber en større sammenhængskraft i organisationen, at 



 

man kender til hinandens aktiviteter eller lokalafdelinger, og det skaber en mere personlig 
organisation, hvor vi rent faktisk kender dem dér i Slagelse, der sidder 150 km væk.  

 

Formål 

Vi ser to formål, ved at afholde et uddannelsesorienteret dialogmøde i Fredericia: Et 
nationalt/organisatorisk formål og et lokalt formål. 

National/organisatorisk: At uddanne frivillige, således de frivillige udvikler deres kompetencer 
både nu og fremover, samt at skabe mere social sammenhængskraft i en stor organisation, ved at 
mødes på kryds og tværs centralt i landet. At man mødes på kryds og tværs sætter ens frivillige 
arbejde i en større kontekst, man bliver opmærksom på nye måder at gøre tingene på, nye 
aktiviteter eller måder, som kan lette ens arbejde lokalt. 

Lokalt: Da vi har valgt at udlægge rammerne for dette dialogmøde, har vi selvfølgelig også nogle 
lokale interesser i det. Vi vil gerne have så mange af de frivillige i Fredericia med til et dialogmøde, 
så vi forhåbentlig kan få fornyet engagement blandt vores almene frivillige. Derudover har vi det 
seneste år været inde i en rigtig positiv udvikling, og åbnet flere nye aktiviteter lokalt. Vi vil gerne 
fortsætte en gode (og medieomtalte) udvikling, ved at skabe en konkret arrangement på et større 
organisationsmæssigt plan.  

 

Målgruppe 

Målgruppen er alle frivillige i URK. Hvad end man sidder som styregruppemedlem, 
lokalafdelingsformand eller er frivillig i en madklub 2 gange i måneden vil vi gerne imødekomme 
behovet og efterspørgslen for uddannelse. Vi vil gerne være med til at fastholde alle frivillige, 
uanset om de sidder i en ledende rolle eller ej – alle skal have muligheden for at udvikle deres 
kompetencer.  

 

Konceptet 

Idéen til dette dialogmøder udspringer af Uddannelsesweekenden i Middelfart i november 2016. 
Denne uddannelsesweekend var arrangeret af sekretariatet. Vi påtænker at kunne udbyde gerne 
ca. 10 workshops, hvoraf de frivillige skal melde sig på 2 workshops. Der vil være en workshop 
over middag, og en om eftermiddagen. Vi er har på facebook udbudt muligheden for, at afholde 
en workshop, til de frivillige.  

Rent praktisk har vi et samarbejde med Ungdommens Hus i Fredericia. Ungdommens Hus er 
underlagt Fredericia Kommune. Vi må gerne låne deres lokaler, hvor der er plads til 200 personer. 
Der er køkken, bar, festsal, café-område og mange små arbejdsstationer, ideelle til workshops. Der 
er store grønne græs arealer så man ligeledes kan opholde sig udenfor. Miljøet er ungdommeligt 
og rigtig hyggeligt. Da Ungdommens Hus ofte er booket langt frem i tiden, har vi allerede nu 
reserveret huset d. 12/5. 

Læs mere om Ungdommens Hus her: https://www.ungdommenshus.dk/forside/  

https://www.ungdommenshus.dk/forside/


 

Workshops 

Vi har brainstormet lidt på nogle workshopkoncepter som kunne være fede i vores optik. Dog 
afhænger det hele af hvilket feedback vi får fra den øvrige organisation.  

 Lederkursus 

 Markedsføringsworkshop – styr på SoMe & pressehåndtering 

 SPRINT 

 Motivation og fastholdelse af frivillige 

 Opstart af nye aktiviteter – how to 

 Sparrings workshop og konflikthåndtering 

 Økonomisk bæredygtighed – søgning af økonomiske midler samt fundraising 

 Flow frivillighed – how to 
 

Udfordringer 

Vi har også overvejet de udfordringer der vil være, ved at afholde arrangementet.  

 Ingen overnatning: Der er som udgangspunkt ikke mulighed for overnatning. Dog kan vi 
evt. være behjælpelige med at finde overnatning lokalt, hvis der er behov for det. 

 Refusion af transport: efter dialog med Kamilla Høtoft fra sekretariatet, fik vi at vide at 
reglerne for refusion ændrer sig, og at det måske kan have indflydelse på refusion af 
transportudgifter for de frivillige. Vi håber naturligvis stadig at alle deltagere ville kunne få 
deres transportudgifter refunderet, så vi ikke kommer til at ekskludere de frivillige, som har 
lagt til Fredericia.  

 Økonomi: Som tidligere nævnt, vil vi i Fredericia rigtig gerne lægge rammer til og stå for 
planlægningen. Når det er sagt, står vi pt. i et økonomisk limbo. Vi fik afslag på vores §18-
ansøgning i november, klagede over afgørelsen og fik afslag på vores klage i december. Det 
betyder at vi har en meget lille økonomi i starten af 2018. Vi skal søge midler andre steder i 
vinteren og foråret 2018, men vi har stadig vurderet dette dialogmøde til at være en 
økonomisk tung opgave, idet vi gerne vil sørge for forplejning til de frivillige der deltager. Vi 
håber på at få flere økonomiske midler sidenhen, men vi håber naturligvis på LS’ 
økonomiske opbakning til dialogmødet, hvis vi ikke formår at indsamle nok økonomiske 
midler.  

 

Hvor har vi været og hvor skal vi hen 

Tidspunkt Aktivitet 

December 2017 Elisabeth pitcher idéen for lokalafdelingen, 
som er vilde med det 

Januar 2018 Grønt lys fra Kamilla Høtoft på SEK: De vil 
gerne bakke op omkring det. 
Vi byder den ud til de frivillige på facebook 

Februar 2018 Alle workshops skal være på plads 

Slut marts 2018 Deadline for tilmelding 



 

Maj 2018 Dialogmøde d. 12/5: Forslag til program 

 Kl. 10: Ankomst 

 Kl. 10-11: Velkommen 

 Kl. 11-13: Workshop 1 

 Kl. 13-14: Frokost 

 Kl. 14-16: Workshop 2 

 Kl. 16-18: Fri leg og åben bar 

 Kl. 18-19: Aftensmad 

 Kl. 19-?: Åben bar og fest 

Juni 2018 Evaluering 

 

Afslutning 

Vi håber at alle frivillige i organisationen og ikke mindst LS vil bakke op omkring dialogmødet, så vi 
sammen kan booste sammenhængskraften og engagementet over hele landet. 


