PRESSEMEDDELELSE

Dato: 1. december 2017

Kom på frivillig lederuddannelse for unge

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Ringsted Kommune tilbyder en lederuddannelse for unge mellem 16-24 år,
der er frivillige trænere, ledere eller med i en bestyrelse i en forening i
Ringsted Kommune. Kurset foregår i weekenden den 13.-14. januar.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Er du mellem 16 og 24 år, og er du træner, leder med i en bestyrelse i en forening
i Ringsted Kommune? Eller vil du gerne være det? Så kan du få gode råd som
ung leder, og du kan møde andre med samme passion.

Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk

Hvis det lyder som noget for dig, så meld dig til dette weekendkursus, hvor du
sammen med andre unge foreningsledere kan:





efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Få mere viden om, hvordan foreninger er skruet sammen, og hvordan du
kan udvikle din forening.
Udvide dit netværk med andre unge, som også er aktive som trænere og
ledere i foreningslivet i Ringsted.
Få inspiration, råd og vejledning til livet som frivillig.
Blive en bedre leder eller træner og blive skarpere på dine egne mål i det
frivillige arbejde.

Der vil være oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver, og der er selvfølgelig
også sociale indslag under mere uformelle former.
Du får en kursusmappe til oplæg, øvelser og noter samt en DiSC Ungdoms
Person Profil, som du kan bruge til kortlægning af din personlige adfærd og det
gode samarbejde i foreningen.
Tid og sted
Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10 – søndag den 14. januar 2018 kl. 15 på
Danhostel Ringsted Vandrehjem, Sct. Bendtsgade 18, 4100 Ringsted.
Praktiske oplysninger
Kurset er med fuld forplejning og overnatning på enkeltværelser. Deltagerprisen er
500 kr. og fakturaen sendes direkte til din klub eller forening.
Hvis du er tilmeldt, men bliver væk uden at melde afbud, skal I betale det fulde
beløb for weekenden. Prisen er 1.750 kr.
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Såfremt der skal tages særlige hensyn til allergier mv., skal du give besked når du
tilmelder dig.
Tilmelding og spørgsmål
Vil du vide mere, kan du skrive til Flemming Christensen på fbc@ringsted.dk eller
ringe på 5762 6243. Tilmelding til Flemming senest den 3. januar 2018.

Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Flemming Christensen, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune, tlf. 57 62 62 43
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