
 

25. oktober 2016 
 

Ny landsbestyrelse

Ved det efterfølgende konstituerende møde blev Hans Rostholm, Her-
ning, genvalgt som formand, Erik Vigsø, Aarhus, blev valgt som ny 
næstformand og som kasserer genvaltes Gunhils Olesen Møller, Mors. 
Jacob Løve, Gladsaxe, blev valgt som sekretær. 

 
Ved Kulturelle Samråd i Danmarks generalforsamling den 25. septem-
ber blev sammensætningen af landsbestyrelsen ændret, idet Gunnar 
V. Huge, Guldborgsund, og Preben Frederiksen, Frederikssund, forlod 
bestyrelsen. I stedet indtrådte Inger Bork-Larsen, Haderslev, og 
Christella Lerke, Halsnæs, som nye medlemmer af bestyrelsen. Som 
suppleanter valgtes Preben Frederiksen, Frederikssund og Lene Kalt-
wasser, Fanø. 

 
Bare fest og farver 
 - når det frivillige sociale møder kulturen 

Onsdag d. 16. november 2016 kl. 10-17  
i Aarhus, Hermans – Tivoli Friheden,  
Skovbrynet 5, 8000 Aarhus C 

Sammen med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 afholder Frivil-
ligrådet årsmødet 

På årsmødet vil deltagerne opleve eksempler fra frivilligverdenen med 
ingredienser fra både kulturverdenen og socialområdet. Vi stiller skarpt 
på kulturens bidrag til øget deltagelse for socialt udsatte, udvikling af 
lokalområder og mangfoldige fællesskaber. 

Kunst og kultur handler om at skabe sammen med andre - fælles ople-
velser, undren, og glæde - eller et frirum, hvor det mærkelige og skæve kan passe ind. Der sker noget 
spændende i mødet mellem kulturen og det sociale område. Nye målgrupper kan blive en del af fælles-
skaber gennem kulturaktiviteter og kulturinitiativer får mulighed for at skabe nye udtryk med og for 
forskellige mennesker. 

Kom også aftenen før 
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Her kan du deltage i netværk og ekskursion til spændende frivillig-aktører i Aarhus og høre mere om 
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

Se det foreløbige program og tilmeld dig Årsmødet her  

Har du spørgsmål til årsmødet, så send en mail til info@frivilligraadet.dk 

 

  
Lever  
 - Voluntary culture as leverage of cultural activities in sparsely 
populated areas with added value for democratic participation 
and community bonding 

  

  
- er den mundrette titel på et projekt med deltagelse fra dansk side af 
Kulturelle Samråd i Danmark og Interfolk. Desuden deltager organisatio-
ner fra Finland, Polen, Hviderusland og Litauen. 
Projektet skal udvikle nye metoder til genopbygning af udkantsområder 
ved at igangsætte pilotprojekter i de medvirkende lande. Pilotprojekterne 
består af aktiviteter på kunst og kulturområdet, og de bygger på selvforvaltning, frivillighed og "borger 
hjælper borger" - princippet. I Danmark deltager Kulturelt Samråd Guldborgsund i projektet, som er 
støttet af Nordisk Ministerråd. 

Kulturelle Samråd i Danmark - Farvergade 27D, 3. - 1463 København K - Tlf. 33 93 13 26 
Ønsker du ikke flere nyhedsmails fra Kulturelle Samråd, klik her 
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