
Invitation til Frivillig Fredag 

Vi inviterer alle frivillige sociale foreninger i Esbjerg 

Kommune til dialog med workshop om frivilligstrategien 

og overrækkelse af frivillighedspriser 

Fredag den 30. september 2022 kl. 14.00-16.15 på Esbjerg Rådhus 

På Frivillig Fredag siger vi tak til de mange frivillige, der hver dag gør en 

stor forskel for deres sag, for deres medmennesker og for deres lokalområde 

ved at overrække tre frivillighedspriser. 

Vi vil kombinere prisoverrækkelsen med at invitere til dialog om Esbjerg 

Kommunes frivilligstrategi. Ved årsskiftet udløber  Strategi for den frivillige 

sociale indsats 2019-2022.  

Derfor vil vi gerne bruge Frivillig Fredag på at holde 

workshop med jer om, hvad den nye strategi skal 

indeholde. 

Temaet for Frivillig Fredag i 2022 på landsplan er ’Fælles 
fremtid lokalt’, og det er netop denne fremtid, vi vil sætte på 
vores fælles dagsorden. 

Vi glæder os til dialogen med jer om den frivillige sociale indsats i Esbjerg 
Kommune og til at fejre frivilligheden ved at overrække 
frivillighedspriserne. 

Mange hilsner fra 

Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

Esbjerg Kommune 

https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/strategi-for-den-frivillige-sociale-indsats
https://www.esbjerg.dk/om-kommunen/vision-og-politikker/strategi-for-den-frivillige-sociale-indsats


 

Program for fredag den 30. september 2022 

14.00 Velkomst 
v. Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

14.10 Dialog om strategi for den frivillige sociale indsats 2023-2026 

Frivillige sociale foreninger og organisationer i kommunen gør hver 

eneste dag en stor forskel for udsatte børn, unge og voksne og deres 

pårørende.  

Hvordan udvikler vi i fællesskab samarbejdet om den frivillige 

sociale indsats de næste fire år?  

Vi laver en workshop, som giver alle deltagere mulighed for at 

komme til orde og få indflydelse på den nye frivilligstrategi. 

15.00 Fælles opsamling 
Vi hører nogle af jeres input til den nye frivilligstrategi – vi 
samler det hele ind på skrift 

15.15 Festlig kagebuffet 

15.45 Overrækkelse af frivillighedspriser 
v. Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

16.15 Afslutning og tak for i dag 
v. Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

 

 
 

 

Tilmelding senest den 10. september 2022 

Tilmelding Klik her 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.esbjerg.dk/din-fritid/for-foreninger/frivillighedsprisen/frivillig-fredag

