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Ejvind Slottved <eslottved@gmail.com>

Så er invitationer og fakturaer udsendt til 39 foreninger (listen vedhæftey) 

Bernt Oestergaard <bernt.ostergaard@me.com> 4. april 2019 kl. 20.08
Til: ulla@thillerup.com, peter@idongrafisk.dk, bernt.ostergaard@me.com, jambo@mail.dk, nielsfriishansen@me.com,
nikolajbrasen@gmail.com, pi.sverdrup@gmail.com, nharrig@post.tele.dk, thaarup@live.dk, eslottved@gmail.com,
annsofie@orth.dk

FOLKEMØDE På
HAVARTIGÅRDEN

 

Det er med stor fornøjelse at vi igen i år arrangerer
Folkemødet i Rudersdal på Havartigården i Holte.

Vi håber meget på jeres deltagelse og vil glæde os til en spændende dag sammen med jeres hjertesag.

 

              

DIT OG MIT RUDERSDAL
Det bliver årets overordnede fællestema.

Jeres forening understøtter dialogen mellem kommunens borgere. Kom med jeres bidrag til et styrket og
engageret kommunalt fællesskab, der kan favne gamle og nye borgere, unge og gamle. Vi har brug for
jeres input.

 

Folkemøde 2019 medlemskontingentet er 800 Kr. Det omfatter både stadeplads, annoncering og
afholdelse af jeres debatmøde(r).

 

Tilmelding kan ske inden 1 Maj: 2019 til Folkemødeformanden Ulla Thillerup: ulla@thillerup.com

Faktura er vedhæftet denne invitation. Indbetal venligst inden 1.maj, såfremt I ønsker at deltage.

 

 

4 gode råd:
Råd 1: Arranger events i god tid 
Hvis du venter til sidste øjeblik, kan det være svært at få de rigtige talere og paneldeltager med.

mailto:ulla@thillerup.com
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Råd 2: Tænk ud af boksen 
Tænk kreativt når du planlægger events. Både i form, deltagere og ordstyrer. Vi har cirka 50 events og langt de fleste har et
format, hvor fire - fem personer står på en scene, og så er der en moderator. Og det kan sagtens være et rigtigt spændende event.
Men det er altså en god idé at overveje, om man kan nytænke formatet lidt. Det kan blandt andet, være at inddrage publikum i ens
event eller i at få koblet aktører på tværs af foreningerne.

Råd 3: Gå sammen med flere foreninger om fælles møder 
Arrangører, der går sammen om at afholde events, får mere ud af deres deltagelse. Både i form af netværk, nye medlemmer og
styrkede relationer. Ved at være flere organisationer om at dele udgifterne kan man også slå større brød op.

Råd 4: Spørg om hjælp 
Ring til formanden eller til Havarthigården hvis du har spørgsmål. “Vi hjælper meget gerne,” siger kommunikationsansvarlig
Niels-Friis Hansen fra Havarthigården, ”Men initiativet ligger hos jer!”.
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