
Praktisk info: 
1-dags workshop/kursus:
Lørdag den 18. november fra 10 - 16 
på Vingstedcentret - www.vingsted.dk

· Kaffe og snacks ved ankomst
· Frokost 
· Eftermiddagskaffe med kage & frugt 

Deltagelse af minimum 2 personer fra hver  
Vild med Vand-havn, men gerne så mange  
som muligt. 

Tilmelding senest fredag den 3. november  
på følgende link:  
www.vildmedvand.dk/tilmelding

Deltagelse er gratis.

Spørgsmål kan rettes til Lone (7170 1700) 
eller Christian (7170 1788)

Vi er glade for igen at invitere jer til Vild med Vand 
heldags- workshop/kursus. Denne gang på

Vingstedcentret nær Vejle
Samarbejdet lokalt med kommunen:
Frederikshavn og Aabenraa kommuner fortæller om hvorfor Vild med Vand og Havnens Dag 
er interessant set fra et kommunalt synspunkt. I vil få inspiration til hvordan I lokalt kan 
gøre jer interessante for jeres kommune

Skab synlighed lokalt og få mere opmærksomhed og flere deltagere til jeres aktiviteter:
Mød Birger Lenvig, tidligere kommunikationschef i Ældresagen, som vil inspirere jer til 
hvordan I kan få mere synlighed lokalt. Birger har mange års erfaring med at arbejde med 
både presse- og fortalerarbejde og med at samarbejde med frivillige.

Frivillighed og Det Gode Værtskab – en virkelig god cocktail:
Mød tidligere borgmester og formand for Turismens Venner, Else Møller, der fortæller om 
hvordan Kerteminde arbejder med frivillige og får motiveret en hel by af værter til at udøve 
Det Gode Værtskab. Ikke mindst overfor de mange lystsejlere, der hvert år besøger 
Kerteminde Marina.

Tre oplæg med rig mulighed for dialog og 
erfaringsudveksling

Vi projektledere er til rådighed undervejs og efterfølgende på 
dagen, hvis I har spørgsmål eller andet I ønsker sparring omkring.

Vi glæder os allerede til at ser jer.

Med venlig hilsen
Lone & Christian
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Velkommen på havnen
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workshoppen 

kommer til at bestå 
af tre forskellige 

emner.

Skal du bruge 
overnatning 

fra fredag til lørdag?
Se vildmedvand.dk/
tilmelding, senest 

1. oktober


