
Frivillig  
Favrskov
– frivillig for alle

Frivillig Træf 
30. september 2016    kl.16.30–20.00 

Rønbæk Idrætscenter, Ådalsvej 94, 8382 Hinnerup

Kl. 16.30  
Dørene åbnes til FrivilligTræf 2016 
Hinnerup Garden spiller 

Kl. 16.45  
Velkomst ved borgmester  
Nils Borring

Kl. 16.50  
Nyt fra frivilligområdet ved 
kommunaldirektør Jan Kallestrup

 

Kl. 17.20  
Konkurrencer og sjov på foreningernes 
stande og pizza fra Oles Gård

Kl. 18.00  
‘Europæisk Kulturhovedstad 2017 
– Sådan arbejdes med frivilligprogrammet’ 
ved frivilligkoordinator Ulla Svenningsen 
Lund

Kl. 18.20   
Konkurrencer og sjov på foreningernes 
stande og pizza fra Oles Gård

Kl. 19.00  
Underholdning med  
Anders Fjelsted og Per Vers 

Kl. 19.45  
Præmieceremoni

Kl. 20.00  
Tak for i aften ved borgmester Nils Borring

FrivilligTræf er en anerkendelse og  
påskønnelse af alle Favrskovs frivillige.  
Arrangementet er gratis, og giver dig mulighed for at blive 
klogere på Favrskovs foreningsliv. Samtidig kan du møde 
masser af andre frivillige. Tag med til en fornøjelig aften, 
hvor du blandt andet kan opleve: 

Konkurrencer og sjov på foreningernes stande
I løbet af aftenen kan foreningerne på hver sin stand gøre sit 
til at levere det mest festlige, fornøjelige, fjollede, friske el-
ler farverige indslag. De tre foreninger, der vinder deltager-
nes afstemning, går fra FrivilligTræf med henholdsvis 3.000, 
2.000 og 1.000 kr.

Pizza fra Oles Gård 

Den lokale iværksætter Oles Gård leverer pizzaer på kold-
hævet surdejsbund med kartofler vendt i rosmarin, citron-
skal og olivenolie og bagt i den brændefyrede stenovn.

Europæisk Kulturhovedstad 2017 
 – Sådan arbejdes med frivilligprogrammet
Få inspiration fra Aarhus 2017 til at arbejde med frivillighed 
i din forening.

Underholdning med Anders Fjelsted og Per Vers

Per Vers er en sand mester i at nytænke det danske sprog 
og eminent til at inddrage publikum i et hæsblæsende show. 
Sammen med stand-up-komikeren Anders Fjelsted venter 
et show med mange facetter, hvor improvisation, stand-up 
og rap går op i en højere enhed.

Frivillig Fredag arrangeres af det fælles frivillighedssekretariat ‘Bindeleddet’, 
Frivilligrådet for Sociale Indsatser samt Favrskov Kommune.

Det er gratis at deltage i 

FrivilligTræf – vil du med, så 

tilmeld dig til lelj@favrskov.dk 

eller 29 10 58 54 med dit 

navn og din forening senest  

23. september. 


