Frivillighedsseminar
Frivillige i kulturarven
- museer og arkiver –
Torsdag 31. august - Fredag 1. september Kl. 9.00-16.00
I Pakhuset – Gammel Havn 14 – 2791 Dragør

Et samarbejde mellem Frivillighedsakademiet
og Museum Amager

Seminaret er gratis. Tilmelding sker ved at sende e-mail til info@museumamager.dk

Torsdag d. 31. august
9.00
Velkomst ved museumsleder Søren Mentz, Museum Amager
9.30
1. modul: Aktivt medborgerskab ved museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern
Museum
”Sammen løfter vi i flok” er et godt princip. Det ønsker mange borgere og organisationer. Hvordan
arbejder vi med at motivere og tiltrække forskellige frivillige til et fælles projekt? Hvilke
samfundstendenser skal vi være opmærksomme på? Hvordan skaber vi engagement og fastholder
det? Vi er mange som gerne vil bruge vores kompetencer i vores fritid til fx non-profits aktiviteter
og være med til at bidrage til vores lokalsamfund.
Inkl. pause og aktiviteter
12.00 Frokost
13.00
2. modul: Det gode samarbejde ved museumsinspektør Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern
Museum
I kulturinstitutioner samarbejder ansatte fagfolk og engagerede frivillige sammen om fælles
opgaver. Et frugtbart samarbejde kan fordre gode og gennemtænkte vaner,
forventningsafstemning og en masse konstruktiv kommunikation. Hvordan udgår vi konflikter og
løser dem når de alligevel opstår? Inspiration og erfaringer fra ind– og udland præsenteres.
Inkl. pause og aktiviteter
16.00 Afslutning

Lodsens Dag på Dragør Havn

Fredag d. 1. september
9.00
Velkomst ved museumsleder Søren Mentz, Museum Amager
9.30
3. modul: Guidning og fortælling ved museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen RingkøbingSkjern Museum
Hvordan gør man en guidet rundvisning til en god og medrivende fortælling? Hvordan får man
historisk stof til at give mening for børn og voksne? Den mundtlige formidling er grundlaget for
rigtig meget historiefortælling og læring i kulturarven. Derfor er det også vigtigt at bruge alle
virkemidler for at gøre historiefaglig viden og menneskeskæbner til vedkommende og relevante
fortællinger, som besøgende bærer med sig videre.
Inkl. pause og aktiviteter
12.00 Frokost
13.00
4. modul: Levendegørelse og Tidsrejser ved museumsformidler Lisbeth Lunde Lauridsen
Ringkøbing-Skjern Museum
At træde tilbage i tiden er fascinerede og nogle gange helt magisk. Museer og arkiver ønsker at
folk møder fortiden på en medlevende måde. Evnen til at leve sig ind i en anden tid og ”lege” med
på ideen om, at man kan rejse tilbage i tiden kan være berigende. For mange kan det at lære med
sine sanser og fantasien, åbne op for nysgerrighed og interesse for historien.
Inkl. pause og aktiviteter
16.00 Afslutning

Historieløbet i St. Magleby

