
Program

17.00  Velkomst & aftenens program
 

17.05 Den gode velkomst: 4 konkrete   
 eksempler på, at den gode vel  
 komst har gjort en stor forskel.
 

17.40  De vigtigste ingredienser i den
 gode velkomst; oplæg ved diakon 
 Conny Hjelm, der stiller skarpt på,  
 hvad der skal til for, at man føler   
 sig velkommen og for at kunne  
 byde alle velkomne – også dem,   
 der måske er lidt mere besværlige. 

18.20 Aftensmad – vi arbejder videre  
 mens vi spiser et lækkert og  
 hyggeligt måltid sammen. 

18.50 For pokker det virker! Og skulle  
 vi så ikke også prøve det her…   
 Vælg et område, som interesserer  
 dig (workshop 1-4).

19.25 Vores alles guldkorn  
 – Opsamling på mødet. 

19.30 Farvel og tak for i dag. 

Workshops

1. Ny beboer  
    i boligområdet
 

2. Ny i bestyrelses- 
    arbejdet
 

3. Ny frivillig  
    i boligområdet  

4. Ny deltager  
    i social aktivitet

Oplæg

Conny Hjelm har  
års erfaringer fra 
den frivillige 
verden – og især 
med at skabe  
gode relationer  
mennesker 
imellem. 

Tilmelding

Senest 3. april til Pia på pel@bo-vest.dk  
Husk at skrive, hvilken workshop du ønsker  
at deltage i.

Invitation  
til at deltage i ressourcenetværksmøde  
om naboskab og trivsel i boligområderne.

Torsdag den 12. april 2018 kl. 17.00-19.30
Fælleshuset, Blokland 34A

Tema: Velkomst
 

Vi kender alle til, hvor svært det kan være at deltage i noget for første gang. At være ny. Og 
hvor meget det betyder, at der er nogen, der byder én velkommen. I opgangen, til mødet eller til 
f.eks. en fællesspisning. Møder dig med et: ”Du er velkommen til at sidde her”. 

Det er ofte små ting, der kan gøre en stor forskel i mødet med andre mennesker. En forskel, der 
kan være afgørende for, om man har lyst til at komme igen, blive frivillig i afdelingen, gå ind i 
afdelingsbestyrelsen – eller i sidste ende vælger at blive boende det samme sted i mange år. 

Kom med, del af dine erfaringer – og lad dig inspirere af andre deltagere i netværket, og af afte-
nens oplægsholder Conny Hjelm.


