Program for kredscamp/temadag 25. maj 2019
Tid
09.30 – 10.00
10.00 – 10.20
10.20 – 11.35

Aktivitet
Ankomst og morgenmad
Find én du gerne vil lære at kende og snak om, hvorfor vi er her!
Velkommen og optakt til dagen
LEV i bevægelse – hvorfra og hvorhen?
v/ Formand Anni Sørensen & ekstern konsulent Hanne Gullestrup
Hvem er vi?
Hvordan ser du på LEVs fællesskaber i lyset af vores nye Grundfortælling?
Hvordan tænker du, at andre skal få øje på og tilslutte sig LEVs formål og arbejde?
- Vi undersøger fordele og ulemper ved navnet LEV – er der andre muligheder?
- Hvordan skal LEVs logo være, for at symbolisere LEVs fællesskaber?
- Hvordan gør vi det attraktivt for nye medlemmer at slutte sig til et eller flere
af LEVs fællesskaber?

11.35 -11-45
11.45 – 13.00

Pause
Et demokratisk fællesskab
LEV i bevægelse – betyder et LEV, hvor dialog, inspiration og udvikling er i højsædet.
Derfor vil vi undersøge, hvordan vi får mere af dét!
- Hvordan breder vi demokratiet i LEV ud, så alle, der vil arbejde for LEVs
formål, kan påvirke LEVs udvikling?
- Hvordan bruger vi vores forskellige mødefora til sammen at finde vejen i det
handicappolitiske landskab? Fx Repræsentantskabsmøder, udvalgsmøder,
faglige selskaber etc.)

13.00 – 14.00

Frokost
Sæt dig sammen med én, du gerne vil lære at kende og fortsæt formiddagens snak.
Energi i det lokale arbejde
Hvordan får vi Grundfortællingen til at give mening i hele landet, - også steder, hvor
der i dag ikke er kredse?
- Kan vi danne netværk, der samarbejder om et større område, end egen kreds
dækker?
- Hvordan kan sekretariatet understøtte det lokale arbejde endnu mere?
- Hvordan får vi Grundfortællingen i centrum for LEVs interne samarbejde?
(Mellem kredse, foreninger, sekretariat, projekter, arrangementer,
produkter… )

14.00 – 15.35

15.35 – 15.55
15.55 – 16.00

High five!
Dagen samles op med et håndslag på at fortsætte det gode arbejde for LEVs formål.
Tak for i dag
v/ Formand, Anni Sørensen

