Samlingssted for
frivilligt arbejde
i Gentofte

 Hvordan bliver du frivillig?
 Hør hvilke projekter og institutioner der søger frivillige

 Deltag i en selvhjælpsgruppe,
en aktivitet eller et netværk

 Få en uddannelse som frivillig
igangsætter

 Lån lokaler til foreningens
møder og kurser

 Få hjælp til bestyrelsesarbejde
 Tips og tricks om foreningens
kommunikation

 Spændende foredrag og oplevelser for alle i Gentofte

 Samvær og netværk.

Rådhushallen
Gentofte Rådhus
16.45 - 22.00

Program for Frivillig Fredag i Gentofte
Kom til stor fest for frivilligheden og udsæt dig selv for at få lyst til at være med!
’Del det du kan og skab noget nyt’ - det er årets overskrift på Frivillig Fredag. Temaet
sætter fokus på, hvordan deling af viden, kvalifikationer, håndværk og praksis på
tværs af sektorer, alder og social baggrund, mv. skaber, udvikler og fornyer velfærd.
Frivillig Fredag er national frivilligdag på initiativ af Frivilligrådet. Formålet er at sætte
fokus på den mangfoldige frivillighed i Danmark gennem konkrete lokale initiativer på
samme dag. Tag din nabo med - alle er velkomne - det er gratis at deltage.

Mød 43 aktive foreninger og bliv inspireret til et aktivt live i Gentofte:
Smagsprøver, oplevelser, oplæg,
demonstrationer, dialog, inspiration
og alle mulige sjove aktiviteter

 Stil spørgsmål til udøvende kunstnere ved Gentofte Kunstvenner

 Er du kugleskør? Hør om og prøv
det franske kuglespil - Petanque

16.45 Markedsplads åbner
Aktive foreninger udstiller aktiviteter. Gå en tur og oplev det aktive
foreningsliv. Der er også mulighed
for at købe noget at spise eller
drikke i boderne.
17.00 Officiel velkomst
Ved Borgmester Hans Toft

19.00 Indlæg om samarbejde
mellem foreninger og erhvervsliv
Ved John Hebo Nielsen, bestyrelsesformand for Frivilligcenter Gentofte
19.15 Glimt af virkeligheden
Kåring af fotokonkurrencens vindere
20.00 “Ballroom” Gentofte Big
Band spiller op til dans med et stort
repertoire af gode kendte numre.
Kom og oplev bandet sammen med
den talentfulde sangerinde Signe
Galting.

 Kan du bestå Indfødsrets-prøven?
Kom og forsøg hos Netværksgruppen for flygtninge

 Spil Bridges med Gentofte Bridge
Klub - fordi livet er kort

 Det Danske Drengekors sangere
synger efterårets smukke farver ind
og kan derefter mødes til en snak
på slap line ved korets bod

 Indiske frivillige hjælper dig med at
blive iklædt en sari ved DanskIndisk Børnehjælp

 Spis lækre sandwichs fra
Ordruplunds Venner

 Selskabet for Orientalsk Tæppekunst: Gå på orientalske tæpper
- kunst på gulvet og en ægte hobby

 Se billeder fra aktiviteterne i Ældre
17.00 Underholdning for børn
mellem 1 og 100 år
Hulter til Bulter show med
Sebastian & Louise fra DR.

hjælper Ældre - forening hvor ældre
hjælper hinanden

22. 00 Tak for i aften

 Dansk-Marokkansk Dialog- og Venskabsforening giver smagsprøver
på marokkansk myntete, krydderkaffe og tilbyder henna dekoration
på dine hænder

 Gammeldags brandbil og information ved Gentofte Brandvæsens Museumsforening

 Få mange gode informationer fra
Dansk Blindesamfund om at leve et
godt liv med et synshandicap.
Prøv at skrive blindskrift og gå en
tur med mørke briller

 Beredskabsforbundet viser eksempler på førstehjælp foran Rådhuset

 For alle med store øre, stort hjerte
og lille mund: Mød deltagere og
igangsættere fra Frivilligcentrets
grupper: ”Stop show-stopperen”,
”Drømmeanalyse” og ”Mindfulness”

 Overvejer du at gøre en forskel for
andre, så besøg Frivilligcenter
Gentoftes stand og hør om de mange muligheder for at blive frivillig.

