
 

 
 
 
 
 

 

Fremtidens frivillige 
 
 

 
Udstillingen om fremtidens frivillige har fået undertitlen   
 

”Vil du tømme min natpotte ? 
….. eller skal borgmesteren? 

 
 
Med denne udstilling håber vi at kunne  igangsætte en debat om vilkårene 
for fremtidens frivillige og deres indsats. 
 
Emnets aktualitet viser sig ved politikeres, embedsmænds og specialisters 
udtalelser om de frivilliges rolle i fremtidens samfund, hvor det offentlige  
måske ikke magter at tilbyde så mange ydelser, som tilfældet er i dag. 
 
Derfor er det nødvendigt, at de frivillige selv begynder at debattere em-
net, så de kan være forberedte til det, der må komme, nemlig dialogen 
mellem det offentlige og de frivillige. 
Det bliver ikke nok at tale hver for sig, man må tale sammen, hvis der skal 
findes brugbare løsninger. 
 
 
Udstillingen er opbygget så fleksibel, at den let lader sig flytte og opsætte 
under forskellige fysiske forhold. 
 
Udstillingen kan derfor komme til dig og din by. 
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Udstillingsavisen. 
 
Avisen bringer citater og vurderinger om frivillighed fra: 
 
- Morten Christensen, Ugebre-

vet   Mandag Morgen 
- Vibeke Klarup Voetmann, for-

mand for Frivilligrådet 
- Karen Hækkerup, socialmini-

ster 

                                                     Avisen sælges for 10 kr. pr.stk. 
 
 
www.dendynamiskelandsby.dk  
Denne adresse fører til foreningens nye hjemmeside, som bliver 
løbende opdateret. 
 
 
Endelig er det muligt at supplere udstillingen med et oplæg til 
debat ved repræsentanter fra Den dynamiske Landsby. 
 
Kontakt: 
Jeremy Watts         jeremy@watts.dk              75 33 30 89 
Jørgen Møller         jom@stofanet.dk               20 80 36 38 
Dalgasvej 6 
6623 Vorbasse 
 
 
 
Udstillingen udlånes gratis, men der skal betales for 
transporten (alm. kørselsgodtgørelse) samt et gebyr 
for opstilling og nedtagning af udstillingen. 
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Udstillingen består af fire dele: 
 
 
1 

Fem stk. ”tårne” med 
planche og flad-
skærm, der fortæller 
hver sin historie om 
frivillighedens resul-
tater - men også om 
betænkeligheder og 
grænser. 
 
 
 
 
 
De fem film omhandler: 
-Præsentation af problemstillinger 
-Bibliotek og plejecenter 
-Skolen 
-Fritidscenter og ”Loftet” 
-De frivillige 
 
 
Tårnene bør placeres 
i god afstand fra hin-
anden, for at undgå 
blanding af lyd og 
signaler fra fjernbe-
tjeningerne. 
Tårnene måler i 
grundplan ca. 60 x 
60 cm og højden er 
180 cm. 
Hvert tårn kræver 
220 v strømforsyning 
til fladskærmen 

Fem stk. roll-up 
bannere samt et 
velkomstbanner. 
 
Bannerne fortæller 
om velfærdsstatens 
udvikling frem til i 
dag ved at vise de 
offentlige opgaver i 
fire nedslag i tid: 
 
 
 
 
-1841 da sognekommunerne fik for-
standerskaber 
-1933 ved K.K. Steinckes sociallre-
form 
-1970 ved kommunalreformen  
-2012 med konsekvens af den nye 
kommunalreform, krisetider og cen-
traliseringstendenser. 
 
Det er de samme temaer, der bely-
ses hver gang. 
Historierne er illustreret med lokale 
billeder. 
Hvert banner er 80 cm. bred  og 200 
cm høj. 
De er lette og fleksible at opstille. 
 
De kan placeres adskilt, men virker 
bedst i en samlet opstilling. 


