
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.  

Frivilligcenter Sorø har gennem flere år udviklet dette samarbejde. 

Frivilligdag på Sorø Akademi torsdag den 29. august 2019 

 

 

 

 
 

Hvis jeres forening kan se muligheder for spændende match med unge, så kom med til Frivilligdag på Sorø Akademi torsdag 

den 29. august 2019. I frivilligcentret har vi arbejdet med unge og frivillighed længe. Det er tydeligt at de unge i dag er blevet 

rigtig gode til at sætte ord på, hvad der vækker deres interesse.  

 

 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, hvor de føler at det har en betydning 

 være med i noget stort, stærkt eller interessant og meget gerne næstekærligt/medmenneskeligt 

 deltage i forskellige former for events 

 have indflydelse på udviklingen 

 

 Populære eksempler 

 SOR IF  godt træner-fællesskab - får lov at se sit hold udvikle sig 

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

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

 Folkekirkens Nødhjælp meningsfuld indsamling - de går mindst 2 sammen og slutter af med  

                                                            at få suppe sammen bagefter, sponseret af Sorø Akademi 

 

 Det er vores erfaring, at hvis I vil vække de unges interesse, så er det vigtigt at I ved 

 hvad I brænder for og hvorfor det er godt eller sjovt at være frivillig hos jer 

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

 hvornår I vil følge op og hvordan I vil fastholde kontakten med de unge 

 

 Program torsdag den 29. august 2019 

 Kl. 10.00 Opstilling af boder 

 Kl. 10.30 1.G’erne besøger boderne 

 Kl. 11.50 Oprydning, sandwich og fælles evaluering 

 Det foregår på Mærsk McKinney Møller Videnscenter, Sorø Akademi, Akademigrunden 18, Sorø. 

 

 Det er gratis at deltage.  Tilmelding senest søndag den 25. august 

 Spørgsmål og tilmelding sendes til info@frivilligcenter-soroe.dk 

 eller på telefon:  51359276 

  

  

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

mailto:info@frivilligcenter-soroe.dk

