I anledning Frivillighetens år inviterer paraplyorganisasjonene i Viken til en helt spesiell konferanse.

Festkonferanse for
frivilligheten

Program

16:00 Friluftslivet ønsker velkommen
16:30 Frivillighet og barn
16:45 Hilsener

Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune,
Siv Henriette Jacobsen
Ordfører Lillestrøm kommune, Jørgen Vik
Styreleder Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie

17:00 Temastrategi for frivillighet i Viken fylkeskommune
Rune Winum, Viken fylkeskommune

17:50 Frivillighet og ungdom
17:55 Sosial bærekraft og sosial kapital – verdien av regional frivillighet.
Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforkning

18:20 Helt konge !
Øystein Pettersen, frivillig trener og tidligere landslagsutøver ski

18:50 Frivillighet og voksne
19:00 Bevertning
19:45 Regional frivillighet gir merverdi
De frivillige regionale paraplyorganisasjonene

20:00 Frivillighetens framtid: Hva er det vi kjemper for når vi 			
kjemper for frivillig sektor?
Håkon Wergeland Lorentzen, forsker og professor emeritus

20:30 Stortingspresident Masud Gharahkhani
20:45 Slutt

Om frivilligheten - fra Kongens nyttårstale
Hva skal til for at vi mennesker kan leve godt sammen?
Dette spørsmålet har uendelig mange svar. Men jeg tror ett er
viktigere enn mange andre: Evnen til innlevelse i andre menneskers liv.
En av de mest verdifulle bærebjelkene både for enkeltmennesker og samfunnet er frivilligheten. 2022 er Frivillighetens
år. Denne gode kraften i det norske samfunnet har lidd under
pandemien. De svakest stilte har derfor dessverre blitt spesielt
hardt rammet: rusavhengige, psykisk syke, eldre, barn og unge.
Samtidig har vi sett inspirerende eksempler på mennesker som
har gjort en stor forskjell: Pappaen som startet turgruppe med
nabobarn som trengte pause hjemmefra. De afghanske ungdommene som begynte å handle for eldre i nærmiljøet. Den
godt voksne damen som kveld etter kveld lyttet omsorgsfullt til
ensomme unge på hjelpetelefon.
I 2022 kan vi alle bidra til å gi frivilligheten et skikkelig løft. Jeg
vil oppfordre hver og én til å finne noe som passer for akkurat
deg – smått eller stort. Mulighetene er uendelige. Alle har behov for noe eller noen, og alle har noe å bidra med. Slik skaper
vi sterke felleskap – som er vårt beste vern i møte med vanskelige tider. Det er en gave vi gir til oss selv – og til hverandre.

