
–  Du er 
inviteret

Ung Frivillig Weekend
29. september – 1. oktober 2017

5 Dronningens Ferieby



Ung Frivillig Weekend er en gratis week-
end for dig i alderen fra 19 til og med 40 
år (med/uden sclerose) som i forvejen 
arbejder frivilligt, eller som kunne have 
lyst til at arbejde frivilligt for unge med 
sclerose (lokalt, regionalt eller nationalt).
  Ung Frivillig Weekend er tænkt som 
en håndsrækning til det nuværende eller 
det kommende frivillige ungearbejde i 
Scleroseforeningen, samt foreningens 
måde at sige tak for jeres frivillige 
arbejde på. 
  Via inspirerende besøg fra Ungdom-
mens Røde Kors, sparring på tværs og 
eventplanlægning i grupper, håber vi, at I 
forlader weekenden med mod på at fort-
sætte eller opstarte det gode frivillige 
arbejde i Scleroseforeningen.

Vi glæder os til at se dig!

Med venlig hilsen
Ungeudvalget – Scleroseforeningen.
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FOREDRAG

Foredrag i løbet af Ung Frivillig Weekend 2017

Ungdommens Røde Kors:
I år har vi inviteret en af de organisationer, som i høj grad 
og med stor succes gør brug af ungt frivilligt arbejde. 
Hos Ungdommens Røde Kors er der plads til nye idéer og 
aktiviteterne strækker sig over alt fra festival-events til 
ungeråd og iværksætterforløb.  
  Med invitationen af Ungdommens Røde Kors ønsker 
vi at lade os inspirere til at udvikle Scleroseforeningens 
unge-aktiviteter, således at vi efter weekendens forløb, 
kommer hjem med en rygsæk fyldt med inspiration til 
hvordan vi lokalt og nationalt kan udvikle vores nuvæ-
rende arbejde.
  Nogle af de spørgsmål, som vi med invitationen af 
Ungdommens Røde Kors ønsker besvaret er:

· Hvordan er organisationen bag URK bygget op?
· Hvordan får I folk involveret?
·  Hvordan får I engageret folk uden umiddelbar  

tilknytning til URK?
· Hvordan skaber I motivation?
· Hvordan inkluderer I studerende i frivilligt arbejde?
· Hvordan fungerer jeres frivillig-bevis?
· Hvordan gør I brug Ad Hoc frivillige?

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til 
konsulenterne fra Ungdommens Røde Kors, og vi håber 
på at få en givende og interessant dialog i gang med en 
anden organisation, der, ligesom os selv, også er meget 
afhængig af det frivillige arbejde.



Pris
Gratis, inkluderer 5x måltider, 2x overnat-
ninger og foredrag.

Indkvartering
I skal overnatte i hyggelige huse, hvor I 
skal bo sammen 4 personer. Hvert hus, 
har et fuldt udstyret køkken i kombinati-
on med opholdsstue, entre med vaskema-
skine og tørretumbler og to badeværel-
ser. Husene er udstyret med TV og WiFi 
samt brændeovn og en lille terrasse.
  Læs mere om husene her:
www.dronningensferieby.dk/ferieophold/
feriehusene
  Du er meget velkommen til at 
medbringe eget sengetøj og håndklæde. 
Dog kan du også ved tilmelding bestille 
en linnedpakke (inkl. 2 håndklæder) for 
110 kr. 

Måltider
Med i prisen er inkluderet aftensmad 
fredag, morgenmad, frokost og middag 
lørdag samt morgenmad søndag. Det er 
muligt at købe drikkevarer (sodavand, øl 
og vin) i løbet af weekenden til fornuftige 
priser.

Pauser og afslapning
Der er indlagt en række pauser i pro-
grammet, men skulle du få brug for flere 
pauser i relation til din sygdom, er der 
naturligvis mulighed for det.

Transport
Efter tilmeldingsfristen udsender vi en 
deltageroversigt. Så håber vi, at I sammen 
på kryds og tværs kan koordinere fælles 
transport. Hvis du kommer med offent-
ligt transport, går der en bus fra Grenå 
station, som ligger ca. 4 km fra Dronnin-
gens Ferieby.

Tilmelding og betaling
Der er 40 pladser til Ung Frivillig 
Weekend. Du kan senest tilmelde dig 24. 
september 2017. Først til mølle!

Tilmeld dig på:
https://sclerose.nemtilmeld.dk/17/

Spørgsmål og svar
Har du spørgsmål til Ung Frivillig Week-
end, så skriv til e-mail:  
cly@scleroseforeningen.dk

Fredag den 29. september til søndag den 1. oktober 2017
Dronningens Ferieby 1 · 8500 Grenå · www.dronningensferieby.dk

PRAKTISKE OPLYSNINGER



Fredag d. 29. september

16.00-18.00  Indkvartering

18.00-19.00  Aftensmad: tortillas. 

19.00-20:00  Gennemgang af programmet + spørgsmål 

20:00-20:30  Forskellige lege 

21.00-? Hygge i fælleshuset

Lørdag d. 30. september

08.00-09.00  Morgenmad

09.00-12:00  Foredrag af Ungdommens Røde Kors

12.00-13.30  Frokost og hvil

13.30-15:00  Eventplanning aktiviteter 

15.00-15.30  Kaffepause

15.30-17:00  Eventplanning i plenum med dommer 

17:00-18:00  Hvil og netværk. 

18.00-20.00  Tapasmiddag 

20.00-? Hygge i pejsestuen 

Søndag d. 1. september

09.00-10.00  Morgenmad

10.00-10.50  Udviklingsplan? Noget nyt? 

11.00-12.00  Evaluering ved Ida med værktøjer 
 fra EPF kursus.

12.00 Sandwich to go

PROGRAM

Program for Ung Frivillig Weekend
29. september – 1. oktober 2017 · Dronningens Ferieby 1 • 8500 Grenå 

OBS: Vær opmærksom på at der kan forekomme ændringer i programmet.


