
Her er en mulighed for at rekruttere unge frivillige fra Sorø Akademi. 

De unge vil meget gerne medvirke ved events, samtidig med at de har det sjovt.  

Frivilligdag på Sorø Akademi torsdag den 27. august 2020 

 

 

 

 
 

Ser jeres forening muligheder for spændende match med unge, så kom til Frivilligdag på Sorø Akademi torsdag den 27. august. 

Frivilligcentret har arbejdet med ung frivillighed længe. De unge er gode til at sætte ord på, hvad der interesserer dem.  

 
 Som frivillige vil de unge 

 være sammen om opgaverne, og der skal være et godt fællesskab, hvor de kan ha det sjovt 

 gøre en forskel, der har en betydning, og meget gerne næstekærligt/medmenneskeligt 

 have indflydelse, og hellere være med til events end langvarige faste opgaver 

 
 Populære eksempler 

 SOR IF:  godt træner-fællesskab - ser sit hold udvikle sig 

 Kyndelmisse Lysfest:  helt speciel stemning - arbejder 2-3 personer sammen 

 Stafet for Livet:  arbejder i grupper - der er gang i den - vigtigt for mange mennesker 

 Folkekirkens Nødhjælp: meningsfuld indsamling - mindst 2 sammen - suppe bagefter på Sorø Akademi 

 
 Hvis I vil vække de unges interesse, er det vigtigt, at I er godt forberedt 

 Fat jer i korthed - I får kun kort tid til præsentation mv. 

 Hvad brænder I for, og hvorfor er det godt eller sjovt at være frivillig hos jer? 

 Hvad vil I gøre for, at de unge skal opleve fællesskab og anerkendelse? 

 
 Corona-sikkert program torsdag den 27. august 2020 

 For at beskytte både jer og de unge, bliver I inddelt i hold, som skiftes til at møde eleverne ude i hver af 1.G-klasserne.  

 Der er 2 foreninger pr. hold, og hver forening får max. 5 min. taletid i hver klasse. I kan kun holde mundtlige oplæg.  

 I må gerne dele flyers og tilmeldingslister ud, men ikke ting. I skal spritte hænder af ved indgangen til hver klasse. 

 Der er Frivillighedskæmpere ude i klasserne til at styre slagets gang, passe tiden og indsamle tilmeldingslister. 

 Kl. 10.00 Foreningerne samles i Festsalen til instruktion og holdinddeling 

 Kl. 10.10 Hvert foreningshold besøger 3 af 1.G’ernes klasser 

 Kl. 11.00 Kort pause i Festsalen 

 Kl. 11.05 Hvert foreningshold besøger 4 af 1.G’ernes klasser 

 Kl. 11.55 Let frokost og fælles evaluering i Festsalen 

 Det foregår i Sorø Akademis Hoved-bygning, Akademigrunden 8, Sorø 

  - gå ind ad den store trappe i gården bag kirken, og følg skiltene. 

 Det er gratis at deltage.  Tilmelding senest søndag den 23. august 2020. 

 Tilmelding / spørgsmål: info@frivilligcenter-soroe.dk eller tlf.:  29417092. 

 Først til mølle, max. 12 foreninger, 1 deltager pr. forening. 

  

”I Stafet For Livet, 
er fællesskabet sjovt, selv i regnvejr..” 
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