
Forårssamling
10. - 11. marts 2023
på hestlund efterskole



Forårssamling 2023
Alle Landsudvalg, Hovedbestyrelse og ansatte mødes til fælles 
videndeling, networking og get together. Vi skal tale om unges 
trivsel, samfundstendenser, ungdomskultur  og hvordan det 
succesfulde civilsamfund ser ud. 



Fredag den 10. marts 
16.45  Ankomst Forårssamling

17.30 Udvalgenes forberedelses tid

18.15 Velkomst og aftensmad 

19.15  Unges trivsel  
 Hvad ligger der bag stigningen 
af mistrivsel? Og hvordan ser det 
succesfulde civilsamfund ud i den 
sammenhæng?  
v/ Søren Østergaard

21.15 Pause

21.30  Præsentation af alle. 
Hovedbestyrelsen, alle Lands-
udvalg, forandringsagenter og 
Landskontor.

22.15 Andagt 

22.30 Natmad

Lørdag den 11. marts 
07.45 Morgenmad

08.45 Taize andagt

09.10  Opsamling på unges trivsel

10.00 Pause

10.15 Workshop: Vision 2030 

11.20  Opsamling i udvalg  
+ forberedelse af site-meetings

12.00 Frokost 

12.50 Site-meeting

14.15 Nyt fra organisationen 

15.00  Gå-hjem-eller-bliv-og-hold-
møder-kaffe.  
Der er mulighed for at holde 
udvalgsmøder. Husk at tilføje 
det  i tilmeldingen hvis nogle af 
udvalgene gerne vil blive og spise 
aftensmad.

TILMELD dig her
Tilmeldingen lukker den 26. februar 2023.

Program

https://kfum-kfuk.dk/events/2023-forarssamling/


Forberedelse i udvalg
Her er der tid med dit eget udvalg. Brug evt. tiden på at tale om emner til  
site-meetings.

Hvem er Søren Østergaard?
Søren Østergaard er uddannet inden for samfundsvidenskab og teologi og har en 
ph.d.-grad i teologi fra Københavns Universitet om forandring i spændingsfeltet 
mellem tradition og kontekst. Derudover er han daglig leder af CUR (Center for 
Ungdomsstudier).

Præsentation af udvalg
Alle udvalg og grupper har 3 min. til at opdatere alle andre til Forårssamlingen med 
nyeste tiltag, opgaver eller anden god viden. Foregår i tidsrummet 21.30-22.10. 

Site-meeting (tidligere Speed-dating) 
En stor del af det at være til Forårssamling handler om at mødes på tværs af 
udvalg. I år møde vi til site-meeting. Alle udvalg/arbejdsgrupper sender besked til  
hs@kfum-kfuk.dk,  inden den 5. marts, med ønsker om hvilke af de andre udvalg/
arbejdsgrupper jeres udvalg gerne vil mødes med på forårssamlingen. Inden 
forårssamlingen bliver programmet for site-meetings offentliggjort her  
Site-meetings Forårssamling 23.

Medbring
Vi sover på elevværelser, så tag din egen pose eller dyne med + lagen. 
Toiletsager + håndklæde.

Adresse 
Hestlund Efterskole, Skyggevej 21, 7441 Bording.

https://docs.google.com/document/d/1QcDfQT3kpHSlv_shOsfHk8PqJDx0XwdYX9zbLHtYSDE/edit

