Til nye og nyere medarbejdere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer i
Jysk børneforsorg/Fredehjem

Jysk – hwa’ for nåed?
Introduktion
til foreningen

Jysk børneforsorg/Fredehjem
onsdag den 30. oktober 2013
På Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Århus N

PAS DE DEUX ROYAL – et møde mellem dronningen og prinsgemalens kunst

Hwa’ er Jysk børneforsorg/Fredehjem for nåed?
I lighed med tidligere år tilbydes nyere ansatte, frivillige, bestyrelsesmedlemmer og øvrige
interesserede mulighed for at få en bedre fornemmelse af den forening, der står bag de
enkelte initiativer.

Derfor indbyder foreningen til

Introduktionsdag
onsdag den 30. oktober 2013, kl. 12.30
Arrangementet finder sted på Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor på Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Århus N. Herefter går turen til Kunstmuseet ARoS, hvor vi skal se
særudstillingen PAS DE DEUX ROYAL – et møde mellem dronningen og prinsgemalens
kunst samt udsigten fra det spektakulære kunstværk, Your Rainbow Panorama. Bagefter
indbydes deltagerne til middag et hyggeligt sted i Århus.

Tilmelding
Introduktionsdagen henvender sig til nyere medarbejdere i foreningen og dens institutioner
samt støttebeboere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer. Skulle du have været med i længere tid, men ønsker nærmere orientering om foreningen, er du også velkommen.
Du kan tilmelde dig på en af følgende måder senest den 15. oktober 2013:
På mail@jyskborneforsorg.dk (husk at oplyse, om du deltager på Aros / i middagen)
Til Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor på telefon 8616 7699
Udfyld og fremsend omstående ”Tilmeldingsdel” til Jysk børneforsorg/Fredehjem,
Bethesdavej 81, 8200 Århus N
Deltagelse er omkostningsfri. Rejseudgifter påregnes afholdt af de enkelte projekter/institutioner.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens kontor på tlf. 8616 7699.

Hvem vil man møde?
På introduktionsdagen vil man møde foreningens formand Jette Hansen, tidl. hovedbestyrelsesmedlem Annelise Søndengaard samt Pia Thomasen og Lars Bundgaard fra foreningens kontor m.fl.
Arrangementet vil være i form at korte oplæg og rundbordssamtaler, således at deltagerne
også selv får mulighed for at bringe emner af interesse på bane.

Hvad vil der blive orienteret om?
Nogle af de emner, der vil blive taget op, er:
hvordan skal det forstås, at Jysk børneforsorg/Fredehjem yder socialt arbejde på folkelig og folkekirkelig basis?
hvad er Jysk børneforsorg/Fredehjems historie, og hvad er grundlaget for navnet?
hvad er foreningens særkende, og i hvilken retning bevæger foreningen sig?
hvordan er foreningen opbygget?
hvilke forskellige typer aktiviteter er der i foreningens regi?
hvordan udvikles nye aktiviteter?
hvem sidder på Jysk børneforsorg/Fredehjems kontor, og hvad er deres funktioner?
hvad laver hovedbestyrelsen, og hvad er dens forhold til lokalbestyrelserne?
hvordan er foreningens forhold til medarbejderne?
foreningen og de frivillige
er foreningen stadig en folkelig bevægelse?

TILMELDING - introduktionsdag onsdag, den 30. oktober 2013
NAVN: ______________________________________________________________
INSTITUTION / PROJEKT:________________________________________
 Deltager på Aros

 Deltager i middag

Tilmeldingsfrist: 15/10 2013

Program for den 30. oktober 2013
kl. 12.30

Ankomst og frokost på Ellengården

kl. 13.15

Rundvisning på kontoret og Ellengården

kl. 13.45 -16.15

Oplæg og rundbordssamtaler om Jysk børneforsorg/Fredehjem
(Kaffepause indlagt)
Foreningens historie
Foreningens idégrundlag
Foreningens opbygning
Foreningens virksomhed
Foreningens udviklingsarbejde

17.00

Besøg på Kunstmuseet Aros med fokus på Olafur Eliassons kunstværk ”Your rainbow panorama” på taget af Aros. Endvidere særudstillingen PAS DE DEUX ROYAL – et møde mellem dronningen og prinsgemalens kunst.

18.30 - ?

Middag et hyggeligt sted i byen

Ellengården, Bethesdavej 81, 8200 Århus N

