
LVS Landsmøde 2019

10.-11. april 2019

Hotel Park

Viaduktvej 28 . 5500 Middelfart

”Fælles skaber vi fællesskaber”

- forandringer fra neden

Landsforeningen af VæreSteder
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Torsdag den 11. april

09.00 # Godmorgen
 v/ Cliff Kaltoft, sekretariatschef, LVS

09.15 # I skal på banen
 3 workshops, hvor I har mulighed for at deltage i 2 workshops af 1 times varig-

hed hver.

09.30 # Workshops
  WS#1: sport for LiVet
 WS#2: Fællesskaber på værestederne
 WS#3: Fortaler for Den gode historie/Kampagner

10.30 # Pause

10.45 # Workshops: Runde 2

11.45 # Pause

12.00 # Frokost

13.00 # Opsamling på workshops

14.00 # ”Surprice”

14.45 # Tak for denne gang
  v/ Niels Rasmussen, formand for LVS

Onsdag den 10. april

11.00  # Velkomst
 v/ Cliff Kaltoft, sekretariatschef, LVS 

11.30  # Program
 v/ Steen Svendsen, udviklingsansvarlig, LVS

11.45  # sport for LIVeT virker
 Vi offentliggør vores rapport om idrættens betydning for socialt udsatte og 

præsenterer rapportens hovedresultater. 
 v/ Simon Reintoft Henriksen, konsulent i LVS  

12.30  # Frokost

13.30  # SoMe: Redskab til nye fællesskaber
 Marika Sabroe, SoMe ekspert, fortæller om erfaringer og muligheder for at 

skabe dialog og fællesskaber vha. sociale medier.

14.00  # LVS initiativer for at skabe fællesskaber blandt socialt udsatte borgere
 –   Etablering af Brugerråd og Brugerpanel
  –  Åbent Hus på værestederne
  – ERFA-grupper for værestedsledere og -medarbejdere 
 –  ”Giv folk en ekstra chance” kampagnen

14.45  # Pause

15.15  # Hjemløsemarchen
 Forfatter og historiker Michael Valeur har netop udgivet romanen ”Hjemløs” 

om de hjemløses glemte march i 1928. Han fortæller om marchen og perspekti-
verer til nutidens hjemløse.  

16.30  # Generalforsamling i Landsforeningen af VæreSteder

19.00 # Middag

20.30 # Jacob Haugaard på slap line.
 Jacob er komiker, musiker, sanger, skuespiller, politiker, maler og manden bag 

efterårets musiknummer og kampagne ”Giv folk en ekstra chance”.



På LVS’ Landsmøde vil du opleve oplæg og deltage i debat-
ter, som handler om, hvordan vi i fællesskab kan skabe bedre 
rammer for udsatte borgere i vores samfund. 

Landsmødet er stedet, hvor du kan få nye relationer til kolle-
ger fra hele landet. Det er også her, du kan lade dig inspirere 
af nye ideer og ikke mindst være med til at inspirere andre i 
arbejdet med værestedsbrugerne.

Ud over de mange faglige input er landsmødet også lig med 
god forplejning, dejlig stemning og underholdende indslag.  

Landmødet er for dig, som værestedsleder eller ledende med-
arbejder på værestedet.

Det er gratis at deltage for én person. Ønsker I at komme 
flere, er prisen kr. 2.500 pr. ekstra person, som opkræves 
efterfølgende.

Ved afbud senere end 2 uger før landsmødet opkræves et be-
løb på 1800,- kr. Ved udeblivelse opkræves hele beløbet.

Tilmelding til LVS’ sekretariat på tlf. 75 92 40 00. Der er et 
begrænset antal pladser.

Sidste frist for tilmelding er den 1. april. kl. 12

Vel mødt


