
FÆLLESSKABSDAG
Lørdag den 11. juni
Klokken 13-19
I haven på Sundholm 8

 

Med støtte fra:Arrangeret af:

Frivilligcenter Amager og Sundholm 8 inviterer til havedebat med politikere og
spændende oplæg, der sætter fokus på, hvordan vi mindsker ensomheden og styrker
fællesskaberne på Amager.

Foreløbigt program:
13.00: Dørene åbner, kaffe og kage
13.30: Velkomst og tale v/Anna Overlund, formand i Frivilligcenter Amager
14.00: Oplæg om fællesskaber v/Frida Marie Jensen
14.30: Debat om ensomhed og fællesskaber
15.00: To debatrunder med oplæg om Socialkompasset v/Mathilde Schaumburg-Müller
fra Frivilligcentre & Selvhjælp og om Samfundshjælperne v/Søren Løkke
16.30: Fællesspisning, live-musik med Pusterummet og festlig hygge
19.00: Tak for i dag!
 
Der er bar til budgetvenlige priser. 

Vi glæder os til at se mange af jer!



Oplæg om fællesskaber v/Frida Marie Jensen
Hvilke fællesskaber har gjort en forskel for dig i dit liv, og hvilke fællesskaber vil du
gerne være med til at skabe for andre?

Mange vil gerne være med til at gøre en forskel og til at gøre noget sammen.
Hvordan bliver vi endnu bedre til at skabe gode fællesskaber for flere?

Kom og hør et spændende oplæg om fællesskaber med Frida Marie Jensen. Frida er
underviser og konsulent og har i 20 år beskæftiget sig med fællesskaber. Hun har
været med til at starte alt fra et fødevarefællesskab til en børnekulturforening samt
spillestedet Gimle i Roskilde samt været frivillig i et utal af sammenhænge. I dag
arbejder hun blandt andet med at skabe fællesskaber i naturen for børn og unge og
voksne med psykisk sårbarhed.

Oplæg om Socialkompasset v/Mathilde Schaumburg-Müller
Socialkompasset er en portal, der samler frivillige, sociale tilbud og sundhedsrettede
tilbud fra foreninger og kommunen ét sted

Portalen er for borgere, foreninger og kommunale medarbejdere og fagfolk.

Mathilde Schaumburg-Müller fra Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark fortæller om,
hvordan og hvorfor Socialkompasset er blevet til, og hvorfor det giver mening at
arbejde på tværs i arbejdet med at stable det på benene og vedligeholde det. Hun
kommer ind på, hvilke gevinster, man kan forvente, og hvorfor det er særligt vigtigt,
at kommunen er en aktiv medspiller og deltager i virkeliggørelsen af
Socialkompas.dk

Frivilligcenter Aarhus og Aarhus Kommune står bag Socialkompasset, som også skal
rulles ud i København

Spotte ensomhed og behov for aktivitet, rådgivning og netværk hos medborgere i
lokalområdet
Invitere og motivere medborgere ind i fællesskaber via værktøjer til den gode
snak og brobygning til foreninger, aktiviteter og fællesskaber 
Skabe samarbejde og netværk på tværs af lokalsamfund og social- og
sundhedssektoren

Oplæg om Samfundshjælperne v/Søren Løkke
Samfundshjælperne ønsker at overføre et unikt og succesfuldt initiativ fra byen
Frome i det sydlige England til en dansk kontekst. I Frome uddanner de såkaldte
Community Connectors, der har nær indsigt og viden om lokalsamfundet, og som
kan skabe netværk og gode forbindelser, der gør flere medborgere i stand til at leve
et aktivt, udadvendt liv med deltagelse i det lokalsamfund, de er en del af.

Samfundshjælperen er en person, som af egen drift bruger sin medmenneskelighed
til at:

Live-musik med Pusterummet
Pusterummet giver dig en kærkommen mulighed til at lade dig rive med af smukke
fortolkninger af danske og udenlandske sange. 
Repertoiret spænder vidt. Fra “Den danske højskolesangbog”, over klassiske jazz-
standards, danske ny-klassikere, pop og rock.
Pusterummet er kendt for stor vellyd og lækre fortolkninger der giver lytteren en fin
og smuk oplevelse.

Vokal: Thora W. Kruse
Guitar: Fredrik Rejle
Bas: Niels Willhelm Knudsen

https://www.facebook.com/pusterummettrio/

https://www.facebook.com/pusterummettrio/

