FrivillighedsKonference
19. aug 2015
Bundsbæk Møllegård

National konference om frivillighed i kulturarven. Gennem de seneste 5 år har
FrivillighedsAkademiet udviklet seminarer til frivillige inden for kulturarven som ønsker
at udvikle deres kompetencer. Derfor afholder vi en åben konference om emnet.

Program:
9.00

Rundstykker og registrering af deltagere

10.00

Velkomst og perspektivering ved museumsdirektør Kim Clausen
Ringkøbing-Skjern Museum har siden oprettelsen
arbejdet bevidst med udviklingen af frivillighed inden for
mange af museets arbejdsområder.

10.30

Indlæg ved lektor, ph.d. Jens Ulrich, VIA University College
Den offentlige sektor er under omstilling. Riget fattes penge og udgifterne til velfærdsopgaver er
under pres. Synet på de borgere, som den offentlige sektor skal betjene, er dermed ændret. Vi
snakket ikke længere om klienter eller brugere, men om medborgere, som skal involveres.
Oplægget vil give en historisk rids over denne udvikling
og samtidig se på, hvad det betyder for folkeskolen i
dag, hvor et af elementerne i skolereformen er ’Den
åbne skole’.

11.30

Indlæg ved 
Charlotte Smithson, National Trust England

Charlotte er Volunteer Development Manager på det historiske militærhospital 
Dunham Massey.
Stedet blev i år nomineret til Museum of the Year 2015. National Trust arbejder strategisk og
meget professionelt med frivillige som “medarbejdere” i arbejdet med at bevare og formidle den
engelsk kulturarv.

12.30

Frokost

13.30

Indlæg ved museumsdirektør Tinna Møbjerg
Midtjyllands Museum har iværksat en vedligeholdelsesplan for deres frilandsmuseum i Herning
by, med deltagelse af frivillige. Med forskellige kompetencer renoverer de frivillige de gamle
bygninger. Indlægget omhandler hvordan frivillige inddrages og organiseres i denne proces.

14.30

Indlæg ved 
Lowissa W. Frånberg,
Jämtland Länsmuseum, Sverige
Chef för Jamtlis volontärverksamhet. Lowissa vil berette om museets
tilgang frivillighed samt om undersøgelser af frivillighed inden for
kulturarven i Sverige og Skandinavien.

15.30

Kaffepause

16.00

Indlæg ved akademileder Per Lunde Lauridsen
Fremtidens frivillighed i kulturarven. FrivillighedsAkademiet har
gennem de første fem år givet erfaringer og skabt nye
forskningsresultater omkring begrebet frivillighed inden for
kulturarven i Danmark.

Praktiske informationer
Konferencen foregår på Bundsbæk Møllegård, Bundsbækvej 25, Dejbjerg, 6900 Skjern
TILMELDING: 
Det er gratis at deltage men tilmelding er nødvendig. 
LINK
Alle interesserede er velkomne til at deltage.
I dagene op til konference afholdes FrivillighedsSeminaret:
Aktivt medborgerskab i kulturarven - involvering og organisering af frivillige.
Læs evt. mere på akademiets hjemmeside: 
www.frivillighedsakademiet.dk
Nærmeste overnatning er 
www.rskc.dk
fx: 1-seng værelse 300,- excl morgenmad
FrivilighedsAkademiet er finansieret af Kulturregion Midt- og Vestjylland,
Kulturministeriet samt Region Midtjylland. Ringkøbing-Skjern Museum er sammen med
Ringkøbing-Skjern Kommune akademiets projektejere.
Kulturmidlerne gør det muligt at tilbyde frivillige inden for kulturarven gratis
opkvalificeringskurser og ny viden på området.
FrivillighedsSeminarerne er åbne for frivillige tilknyttet museer og kulturarvsinstitutioner fra hele Danmark.
FrivillighedsAkademiet har mulighed for at engagere nogle af landets dygtigste undervisere indenfor kulturarv.
Seminarerne giver mulighed for udveksling af erfaringer frivillige imellem.

