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Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE

I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsplan i 
DUI-LEG og VIRKE i 2016. Denne plan er lavet for at give dig, din afdeling og din region et samlet 
overblik over DUI-LEG og VIRKEs landsdækkende aktiviteter.

Forrest i aktivitetsplanen finder du en samlet oversigt over datoerne for, hvornår arrangementer-
ne afholdes. I aktivitetsplanen kan du læse mere om de forskellige arrangementer og aktiviteter.  
Du kan også bestille en plakat/kalender over alle aktiviteter, som du kan hænge op i din afdeling, 
så alle medlemmer af afdelingen kan se, hvornår vores landsdækkende aktiviteter afholdes.

Kurser og uddannelse
I DUI-LEG og VIRKE vægter vi uddannelse og kurser højt. Vi anser uddannelse af vores frivillige 
medarbejdere, som en af vores vigtigste opgaver, og arbejder på at udvikle og udbyde en række 
spændende og interessante kurser til glæde og gavn for vores medlemmer og frivillige medarbej-
dere.

DUI-LEG og VIRKEs kurser og uddannelser udbydes som udgangspunkt ikke med dato, tid og sted, 
men når der er interesse for en gruppe deltagere på kurserne. Bagerst i aktivitetsplanen kan man 
læse mere om de spændende kurser alle afdelinger og regioner har mulighed for at afholde, 
samt oplysninger om priser og afholdelse. Kurserne er udviklet af DUIs uddannelsesudvalg.

Tak til alle, som har bidraget med at skrive denne aktivitetsplan. Husk, at du også løbende kan 
følge med i aktivitetsoversigten på vores hjemmeside www.dui.dk.

Rigtig god læselyst!

Lone Søndergaard Nielsen
Næstformand, formand for uddannelsesudvalget

Dorte Rasmussen
FU, formand for aktivitetsudvalget

FORORD
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KALENDER
FOR 2016

Datoer for
landsdækkende aktiviteter

Juli

02.-09. Sommerlejr i Sverige
23.-31 IFM-SEI lejr Berlin

FEBRUAR

05. Reception/Åbent hus
06. Hovedbestyrelsesmøde

AUGUST

01.-05  IFM-SEI lejr Berlin

MARTS

04.-06. Ungdomstræf SIDE 04 

11.-13. Børnetræf  SIDE 04

19. Hovedbestyrelsesmøde

APRIL

09. Nonfirmation - Odense SIDE 04

16. Hovedbestyrelsesmøde
17. Nonfirmation - Aalborg SIDE 04

30. Nonfirmation - Kolding SIDE 04

SEPTEMBER

11. Fjordens dag/Naturens dag SIDE 05

30.  Frivillighedsdag/Aktivitetsfestival SIDE 06

OKTOBER

01.-02.  Aktivitetsfestival SIDE 06

NOVEMBER

10.  DUI-LEG og VIRKE 111 år
11.-13.  Ungdomstræf SIDE 04

18.-20.  Børnetræf SIDE 04

MAJ

01. Arbejdernes internationale kampdag SIDE 05

07. Nonfirmation - København SIDE 04

20.-22. Landsmøde

JUNI

01. Børnenes Grundlovsdag SIDE 05

11. Kursus - omsorgsvigtede børn
25. Åben hus/Grillarrangement
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LANDSDÆKKENDE
AKTIVITETER

LANDSDÆKKENDE
AKTIVITETER

DATO FOR
AFHOLDELSE

Ungdomstræf
Når DUI-LEG og VIRKE to gange om året inviterer til ungdomstræf, er det en aktivitet, 
der er lavet af unge for unge. Det er nemlig LandsUngdomsUdvalget, som helt su-
verænt arrangerer træffene, som varer en weekend og er bygget op omkring et nyt 
tema hver gang. I de seneste år har der været temaer som luksus, det vilde vesten, 
gyserfilm, men også alvorligere ting som prostitution og stoffer.

04.-06. marts og
11. – 13. november

Børnetræf
Når DUI-LEG og VIRKE to gange om året inviterer til børnetræf, er det en aktivitet, 
der er lavet af børn for børn. Det er nemlig LandsBørneUdvalget, som i samarbejde 
med de voksenansvarlige arrangerer træffene, som varer en weekend, og er bygget 
op omkring et nyt tema hver gang. I de seneste år har temaer som Western, James 
Bond, Harry Potter, DUI i gamle dage, Fattigdom og H.C. Andersen været at finde på 
DUIs Børnetræf.

11. –13. marts og 
18. – 20.  november

Nonfirmation/Ungdomsfest
Nonfirmation/ungdomsfester er et tilbud til alle unge, der ikke ønsker at blive kon-
firmeret i en kirke, men har måske alligevel lyst til at markere overgangen fra barndom 
til ungdom. Der sker mange forskellige ting ved en ungdomsfest, og vi strikke et flot 
og spændende program sammen. Programmet er naturligvis mest rettet mod de unge 
festdeltagere, men festen er ikke kun for de unge. Det er en begivenhed for hele fami-
lien, som traditionelt møder talstærkt op.
Læse mere om kontaktoplysninger og yderligere informationer omkring arrange-
mentet på www.dui.dk/ungdomsfester.

09. april - Odense
17. april  - Aalborg
30. april - Kolding

07. maj - København



SIDE 05

LANDSDÆKKENDE
AKTIVITETER

1. maj – Arbejdernes internationale kampdag
Traditionen tro fejres arbejdernes internationale kampdag hvert år verden over. Dagen 
markerer, hvor vigtig solidaritet og fagligt sammenhold er. Politikere, partier og fore-
ninger landet over bruger dagen til at synliggøre deres standpunkter og værdier ved 
lokale demonstrationer, optog og forsamlinger. DUIs stemme er også vigtig på denne 
dag, hvor der rundt i landet er tradition for, at DUI byder ind med aktiviteter for børn, 
og hvor vi kan gøre opmærksom på vores mærkesager og promovere os for vores om-
verden og samarbejdspartnere inden for arbejderbevægelsen.

01. maj

DATO FOR
AFHOLDELSE

Børnenes Grundlovsdag
Børnenes grundlovsdag er en venlig, humoristisk og positiv markering af, at meget 
kunne gøres bedre på børneområdet. De seneste år har børnenes grundlovsdag af-
holdt et til to årlige arrangementer. Et fast arrangement i juni, der er en fest for børn 
og evt. en konference for de voksne i december. I forbindelse med Børnenes Grund-
lovsdag i juni afholdes en række lokale arrangementer i hele landet. 

Læs mere på www.boernenesgrundlovsdag.dk

01. juni

Fjordens dag/Naturens dag
Naturens dag er en mærkedag for oplevelser i naturen, hvor formålet er at åbne na-
turen for både børn og voksne. Der planlægges aktiviteter i alle landets kommuner og 
alle DUI-afdelinger kan deltage med aktiviteter og reklamere for deres arrangementer 
på Naturens dags hjemmeside. Det er en god måde at rekruttere nye medlemmer på.

Se mere på hjemmesiden: www.naturensdag.dk og www.fjordensdag.dk

11.  september
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DATO FOR
AFHOLDELSE

Den landsdækkende frivillighedsdag
I Danmark har vi en stærk tradition for foreningsarbejde, og det fejres hvert år den sid-
ste fredag i september, hvor det netop er de lokale foreninger, som er i fokus. Mange 
byer fejrer denne dag, så kontakt dit lokale frivillighedscenter og hør, om der laves 
arrangementer for foreningerne i din kommune. Denne dag kan både bruges til at 
promovere den lokale DUI-afdeling, men også til at lære de øvrige foreninger i jeres 
lokalområde at kende og skabe værdifulde netværk.

30.  september

Aktivitetsfestival
Den første weekend i oktober holder DUI-LEG og VIRKE aktivitetsfestival i, hvor alle 
DUIs afdelinger viser hinanden de forskellige aktiviteter, de laver rundt omkring i afde-
lingerne i løbet af året. Omkring 300 DUIere er samlet, så festivalen er et oplagt sted 
at komme og kigge, hvis man har lyst til at lære nye aktiviteter. Og så er der naturligvis 
et væld af inspirerende mennesker, ideer, sange og sjov og ballade.

30. september
- 02. oktober
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KU
RS
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DU
I TILBUD TIL 

AFDELINGERNE
OM LOKALE KURSER
Vejledninger for kurser i DUI-LEG og VIRKE 2015

Kurser i DUI-LEG og VIRKE udbydes som udgangspunkt ikke med fastlagt 
dato, tid og sted (enkelte kurser er dog fastlagt med sted af hensyn til 
afvikling). I stedet udbydes de, når minimum 12 deltagere har udvist 
interesse for et kursus. Kurserne kan afholdes lokalt, regionalt eller na-
tionalt i afdelingshuse, på forbundet eller andet steds. Der således lagt 
op til fleksibilitet i afvikling, og for størstedelen af kurserne gælder det, 
at kurserne kan tilpasses efter afdelingernes ønsker, behov og lokale 
kontekst.

     Vejledende priser for
     ovenstående kurser i DUI-LEG og VIRKE

     Aftenkursus kr. 100 (3 timer)

     Dagskursus/weekendkursus kr. 300
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TILBUD TIL
AFDELINGERNE 

OM LOKALE KURSER
Planlagte kursustilbud for 2015  

DUIs madskole

Formål:  Viden om at udvikle færdigheder i forhold 
 til at lave sund, billig mad (3 timer).

Introkurser i DUI 

Formål:  At give kursusdeltagerne viden, indsigt, og 
 praktiske værktøjer til arbejdet som frivillig 
 medarbejder (dagskursus).

Kursus for nye medlemmer til Hovedbestyrelsen 

Formål:  At give kursusdeltagerne en indsigt i og 
 viden om hovedbestyrelsesarbejdet 
 (3 timer).

”Rystesammenkursus” 

Formål:  At give kursusdeltagerne sociale og faglige 
 fællesskabsoplevelser, der styrker sammen-
 holdet i det daglige arbejde i afdelingerne 
 (3 timer).

Internationalt kursus / solidaritetskursus

Formål:  At give kursusdeltagerne en viden, indsigt 
 og forståelse for det internationale soli-
 daritets samarbejde, som DUI-LEG og VIRKE 
 er en del af (3 timer). 

Kurser i kunst og kreativitet

Formål:  At give deltagerne ny inspiration, nye 
 ideer og værktøjer til kunst og kreative 
 aktiviteter. Kurset kan tilpasses efter 
 afdelingernes ønsker og behov (3 timer). 

Ungdomskursus

Formål:  Kurset lærer dig, hvordan du styrer et 
 projekt/arrangement. Hvordan du kan lave 
 en aktivitet i din afdeling eller, hvordan man 
 holder et godt møde (weekendkursus).

Udvidet introkursus
med elementerne kasserer, kursus i bestyrelsesarbejde og hjemmesiden

Formål:  At give deltagerne en viden om de grund
 læggende elementer i afdelingsarbejdet 
 (dagskursus). 
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Kassererkursus
Disse kurser er målrettet afdelingskasserere og medlemmer, der arbejder med 
medlemssystemet medlem.dui.dk. 

Kurset vil naturligvis blive 
tilpasset til den enkelte 
afdelings behov. 

BEMÆRK

Kursus i bestyrelsesarbejde 
Kurset henvender sig til afdelingsbestyrelser der enten er nyvalgte, eller blot har brug for værk-
tøjer til at lede det daglige bestyrelsesarbejde. Formålet med kurset er at give afdelingsbesty-
relserne en introduktion til bestyrelsesarbejdet.

Kurset vil naturligvis blive 
tilpasset til den enkelte 
afdelings behov. 

ANDRE
KURSUSAKTIVITETER

Forslag til kurser der
kan afholdes lokalt  

Hjemmesiden – lettere end du tror
På bare cirka tre timer vil du lære de grundlæggende ting, der skal til, for at du kan 
styre din afdelings hjemmeside. 

Kurset vil naturligvis blive 
tilpasset til den enkelte 
afdelings behov. 

Supplerende kurser & temaoplæg
Udover vores kursus kan vi også udbyde en lang række kurser i for eksempel kasserer-, hjemme-
side- og bestyrelsesarbejde. Der kan også bestilles en række temaoplæg om for eksempel mob-
ning, aktiviteter i boligområder osv. Kontakt Landsforbundet for mere info.

Kurset vil naturligvis blive 
tilpasset til den enkelte 
afdelings behov. 



Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE
www.dui.dk


