Socialt Frivilliges Dag
Mandag den 28. januar 2019 kl. 16.30 – ca. 21.00
I Kulturhuset Skanderborg
for frivillige inden for det sociale område
- samt politikere & kommunalt ansatte med interesse for området
Program 2019
Kl. 16.30 – 17.00

Kaffe/the m. kage og frugt

Kl. 17.00 – 17.10

Velkomst v/formand for Socialudvalget Anders Laugesen

Kl. 17.10 – 17.15

Praktisk om dagen v/frivilligkoordinator Jette Engelbrecht

Kl. 17.15 – 17.20

Sang

Kl. 17.20 – 17.40

”Året, der gik” v/frivilligkoordinator Jette Engelbrecht

Kl. 17.40 – 18.40

”Fra udenforskab til fællesskab – hvad skal vi med de frivillige?”
v/Knud Aarup
Se præsentation af Knud Aarup på bagsiden af denne invitation

Kl. 18.40 – 19.30

Lækker aftensmad fra Kafé K – overalt i Kulturhuset

Kl. 19.30 – 20.20

Oplæg fra ”vore egne foreninger”
 Red Barnet v/Pernille Lyngsø
 Natteravnene i Ry v/Katja Hillers
 Hørning Madklub v/Jette Boye Petersen

KL. 20.20 – 20.40

”Mennesker møder mennesker” – Byrådets vision for udvikling af
kommunen. v/kommunaldirektør Lisbeth Binderup

Kl. 20.40 – 20.55

Spørgeskema og lodtrækning

Kl. 20.55 – 21.00

Sang og tak for i dag

Kl. 21.00

For de, der har lyst – kaffe og The i Kulturhusets Nedre Foyer

Præsentation af Knud Aarup

Knud Aarup er kendt som en anderledes topembedsmand, der ikke er bange for at blande sig i den offentlige debat.
Mens han sad som Social og arbejdsmarkedsdirektør i Randers Kommune udgav han i 2010 debatbogen
Frivillighedens Velfærdssamfund. Og da han i 2015 forlod stillingen som direktør for Socialstyrelsen skete det med
kritiske indlæg om mangel på faglig viden i centraladministrationen og Rip-Rap-Rup-ledelse på Slotsholmen, hvor alle
topchefer ligner hinanden og er dominerede af Finansministeriet.
Knud Aarup er cand.scient.pol. fra 1981 og har været chef i den offentlige sektor siden 1989. Han lægger i dag sit
arbejde i civilsamfundet bl.a. som formand for Røde Kors i Aarhus. Han er medlem af Frivilligrådet og formand for
Aarhus Kommunes Udsatteråd. Knud Aarup udkom i 2017 med bogen: Fra udenforskab til fællesskab – seks bud på
et bedre velfærdssamfund, DJØF Forlag, september 2017, og er fast blogger på Mandag Morgen/ Altinget.

