
Frivillig  
Favrskov
– frivillig for alle

FrivilligTræf arrangeres af det fælles 
frivillighedssekretariat ‘Bindeleddet’ og Favrskov Kommune.

Kl. 18.00  
Dørene åbnes til 
FrivilligTræf 2017

Sam Diba fra Favrskov 
Musikskole underholder

FrivilligTræf er en anerkendelse og påskønnelse 
af alle Favrskovs frivillige. Arrangementet er gratis 
og giver dig mulighed for at føle dig som en del af Favrskovs 
foreningsliv. Samtidig kan du møde masser af andre frivillige. 

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 eller farverige indslag. De tre 
foreninger, der vinder deltagernes afstemning, går fra FrivilligTræf med 
henholdsvis 3.000, 2.000 og 1.000 kr. 

Pandekager fra La Crêpe
Spis dig mæt i pandekager, når La Crêpe ser-
verer lækre hjemmelavede ‘crêpes’ med mange 
forskellige slags fyld.

Oplæg v. Peter Bredsdorff-Larsen
Ligahåndboldtræner Peter Bredsdorff-Larsen 
serverer det bedste fra sportens verden kom-
bineret med sine konkrete erfaringer fra for-
enings- og erhvervslivet. 

Det handler bl.a. om ledelse, vejen til top- 
præstationer og om at sammensætte et team 
med plads til talentet og forskellighederne - 
både i foreningerne og blandt de frivillige.

Kl. 18.15  
Velkomst 
v. borgmester Nils Borring

Kl. 18.20  
Nyt fra frivilligområdet  
v. kommunaldirektør
Jan Kallestrup

Kl. 18.45  
Konkurrencer og sjov på 
foreningernes stande og lækre 
pandekager fra La Crêpe

Kl. 19.50  
BLANK fra Favrskov 
Musikskole giver koncert

Kl. 20.05   
Oplæg 
v. Peter Bredsdorff-Larsen

Kl. 20.50  
Præmieceremoni 

Kl. 21.00  
Tak for i aften  
v. borgmester Nils Borring

 FrivilligTræf 
Torsdag 26. oktober2017           kl. 18.00 – 21.00 

Østervangshallen, Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten

Det er gratis at deltage 

i FrivilligTræf – vil du med, skal 

du tilmeldes på 89 64 61 05

eller lgla@favrskov.dk med 

dit navn og din forening 

senest 23. oktober
2017.



Alle foreninger i Favrskov Kommune inviteres til at 
deltage i en konkurrence om en samlet præmiesum 
på 6.000 kroner i forbindelse med FrivilligTræf ons-
dag 26. oktober kl. 18.00-21.00  i Østervangshallen, 
Overgårdsvej 5, 8370 Hadsten.

Formålet med konkurrencen er at skabe opmærk- 
somhed om din forening for at tiltrække nye frivillige
og samtidig bidrage til at løfte den samlede frivillig-
hed i Favrskov Kommune.

For at deltage i konkurrencen skal din forening arran-
gere det mest festlige, fornøjelige, fjollede, friske eller
farverige indslag på en stand på 2x3 meter. I med-
bringer selv remedier og kan udfolde jer med konkur-
rencer, spil, opvisninger, udstillinger, happenings – kun 
fantasien sætter grænser.

Det er muligt at stille op og gøre klar til konkurren-
cen fra kl. 16.30 på dagen. Vinderne findes ved en 
afstemning på selve aftenen, så tag så mange som 
muligt med fra din forening til FrivilligTræf – det kan 
måske give ekstra stemmer til netop din forening.

Har du spørgsmål til konkurrencen, er du velkommen 
til at kontakte Lone Ilsøe på loni@favrskov.dk eller 
29 10 58 28.

Tilmeld jer konkurrencen på loni@favrskov.dk senest 
mandag 23. oktober 2017. 

Skriv gerne ‘Foreningskonkurrence’ i emnefeltet.

FrivilligTræf
Deltag i foreningskonkurrencen!

Frivillig  
Favrskov
– frivillig for alle

FrivilligTræf arrangeres af det fælles 
frivillighedssekretariat ‘Bindeleddet’ og Favrskov Kommune.

Tilmelding til forenings- 

konkurrencen foregår ved 

at sende en mail med emnet 

‘Foreningskonkurrence’ til 

loni@favrskov.dk senest 

23. oktober 2017. 


