
Velkommen til Kulturdialog 
om frivillighet 
- en ny møteplass for frivillighet og politikk

Målgruppen er: 
• Alle frivillige organisasjoner som har nedslagsfelt i fylket. 

Kulturdialogen er særlig relevant for regionale 
organisasjoner som har medlemsorganisasjoner under seg, 
men alle frivillige med et styreverv i en organisasjon eller 
ansatte som jobber med frivillighet er velkomne!

• Frivilligsentralene og ansatte i kommunene
• Lokalpolitikere, fylkespolitikere og stortingspolitikere fra 

Vestfold og Telemark.

Mer informasjon og påmelding finner du her:

Kulturdialog om frivillighet - en møteplass for 

frivillighet og politikk (pameldingssystem.no)

Har du spørsmål? 

Kontakt hovedutvalgsleder Maja Foss Five, maja.foss.five@vtfk.no, tlf: 915 18 129 

eller  rådgiver Therese Surdal Lahus, therese.surdal.lahus@vtfk.no, tlf: 992 76 530 

2022 er året der vi sammen skal feire Norges viktigste lagarbeid! 
Fylkeskommunen til en møteplass for å sette frivillighet på dagsorden og løfte frem 
saker som er viktige for frivilligheten. Bli med på kulturdialogen, som byr på spennende 
innledere fra scenen, speeddating med politikere, sofadialog, stands og god tid til 
nettverksbygging! 

Tidspunkt: 19.april 
kl. 16:30 – 21:00

Sted: Ibsenhuset i Skien

Påmeldingsfrist: 
11.april

https://vtfk.pameldingssystem.no/kulturdialog-om-frivillighet-1#/home
mailto:maja.foss.five@vtfk.no
mailto:therese.surdal.lahus@vtfk.no


Program

Kl. 16:00 Registrering og rigging av stand. Kaffe, te og frukt i foajeen. 

Kl. 16:30 Kulturell åpning

Kl. 16:40 Velkommen v/ Maja Foss Five, leder i Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

Kl. 16:45 Hilsen fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Frivillighet Norge

Kl. 16:50 Hvordan står det til med organisasjonslivet i Vestfold og Telemark? 
Seks frivillige organisasjoner peker på hva som er deres største utfordringer akkurat nå og 
hvilke muligheter de ser i tiden fremover. 

❖ Finn Arne Dahl Hansen, Norges Musikkorpsforbund Sør
❖Morten Vale Wang, Vestfold og Telemark idrettskrets
❖ Sahardid Mohammed Salad, Telemark innvandrerråd
❖Nina Meling Haugen, Kirkens bymisjon
❖Olav Hanto, Folkeakademiet TEVEBU
❖Gisle Lunde, Frivilligsentralene i Vestfold og Telemark

Kl. 18:00 Middag i foajeen

Kl. 19:00 Speeddating og mingling på stands
Politikere og deltakere fra frivillige organisasjoner får mulighet til å gå på date for å bli bedre 
kjent og diskutere frivillighetspolitikk. Hver date varer i maksimalt 5 minutter, så her gjelder det 
å spisse budskapet sitt. Parallelt blir det tid til å besøke stands, dele ideer og kompetanse og 
bygge nettverk. 

Kl. 19:50 Innspill fra deltakerne i salen

Kl. 20:00 Hva kan vi sammen gjøre for å løfte frivilligheten i Vestfold og Telemark? 
Fra en sofa på scenen blir det dialog om hvordan man kan ta tak i dagens utfordringer og  
muligheter – hva kan organisasjonene gjøre og hva kan det offentlige bidra med på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå? 
Ordstyrer: Frank Tindvik, kommunikasjonsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune

❖ Kathrine Kleveland (SP), stortingspolitiker fra Vestfold
❖Hans Edvard Askjer (Krf), fylkestingspolitiker i Vestfold og Telemark
❖Harald Haraldsen (Ap), kommunepolitiker i Skien kommune
❖Camilla Rindahl, Vestfold og Telemark kulturnettverk
❖ Kristin Fredheim/Eirik Knive, Forum for Natur og Friluftsliv
❖ Eli Birkeland, Vestfold barne- og ungdomsråd

Kl. 20:30 Inntrykk fra kvelden og planer for videre arbeid v/ Maja Foss Five

Kl. 20:45 Kulturell avslutning

Hjertelig 
velkommen! 


