
Program
Kl. 09.00: Der er kaffe på kanden.
Kl. 09.15: Velkomst og indledning ved Bjarne 

Hvidberg
Kl. 09.25: Tankerne bag inspirationsdagen, 

præsentation af deltagere og op-
lægsholdere

Kl. 09.45: Foredrag ved fremtidsforsker Birthe 
Linddal Jeppesen: 

 Hvordan ønsker vi at bo og have fæl-
lesskab? Strømninger og udviklinger i 
vores samfund.

Kl. 12.00: Frokost
Kl. 13.00: Oplæg ved foredragsholder og iværk-

sætter Frederik Svinth:
 Når holdninger og idéer bliver til 

praktisk hverdag!
Kl. 14.30: Opsamling af dagens indtryk ved 

Bjarne Hvidberg
 Der serveres kaffe.

Boformer 
i forandringer

Målgruppe
Alle som går med tanker om, hvor-
dan vi ønsker at bo, når sociale be-
givenheder indtræffer, når vi f. eks. 
forlader arbejdsmarkedet.

Formål
Få viden om, hvad der rører sig i 
vores tid og nærmeste fremtid, om 
fællesskaber og boformer.  Få inspi-
ration til at tænke bofællesskaber 
og levevis. Er der strømninger, der 
udfordrer Indre Mission på vore 
grundholdninger? Er der oplagte mu-
ligheder for IM’s arbejde, som vi ikke 
har fået øje på endnu? Vil fællesska-
berne fungere anderledes fremover? 
Hvorfor dukker der så mange bofæl-
lesskaber op i tiden? 

Inspirationsdag 
Fredag den 8. november 2019
Kl. 09.00-15.00 på Indre Missions Hus
Korskærvej 25, 7000 Fredericia



Pris for hele programmet: Kr. 200,00 pr. person.

Tilmelding senest den 1. november 2019. Gå ind på: im-senior.dk/arrangementer 
og udfyld formular. Notér hvis der er hensyn til maden. Efterfølgende sendes en 
faktura. 

Spørgsmål kan rettes til: Koordinator for seniorarbejdet Bjarne Hvidberg, 
tlf. 26 12 38 91 

Indbydere og værter: Indre Missions Seniorteam. Se im-senior.dk

Frederik Svinth, født i Gjern i 1987. Er uddannet som kao-
spilot. I forbindelse med uddannelsen arbejdede han et 
halvt år i Brasilien og havde projekter på Island. Er iværk-
sætter og idémand bag spillet Snak. Har været underviser 
i OCN, hvor han har været på Færøerne og Grønland. Han 
er selvstændig foredragsholder, klummeskribent m.m. 
Har været idémand og tovholder i tre år i kollektivet »Ny-
mølle« i Kasted, og bor nu i Rosmus på Syddjursland, hvor opbygning af »landsbyfælles-
skab« er i gang. Gift med Helene og har Daggry 6 år, Saga 4 år og Elmer 2 år. 
Se: snakspil.dk og frederiksvinth.blog/#home

Birthe Linddal Jeppesen. Født 1974. Opvokset Ørsted på 
Fyn. Master i Sociologi fra University of Amsterdam 2000. 
Cand. Scient. Soc i Socialvidenskab og historie fra RUC 
2005. I dag bosat i Knebel, gift, og mor til Ferdinand på 
11 år og Barbara på 8 år. Fåreavler, passioneret haveejer 
og vinterbader. Hun sætter pris på fællesskaber, naturen, 
gode bøger, kunst og diskussioner som gør en forskel. 
Birthe er uddannet inden for sociologi og historie. Hun har arbejdet 18 år som konsulent 
og fremtidsforsker. Har været ansat få Institut for Fremtidsforskning og arbejder lige nu 
med et forskningsprojekt, der skal undersøge om – og hvordan man kan skabe nye fæl-
lesskaber i de danske landdistrikter. Hun er kendt som en skarp, engageret og vidende 
oplægsholder. Hun sætter en ære i at give folk noget at tænke over, og er god til at se de 
muligheder, som fremtiden bringer.
Fællesskaber: Birthe har gennem hele sin studietid arbejdet indgående med fællesskabet, 
og bl.a. lavet et bachelor-projekt med fokus på bofællesskaber og deres fællesskabspoten-
tialer. Nu er hun tilknyttet et bofællesskabsprojekt i Syddjurs.
Se: fremtidsforskeren.dk/

Præsentation af foredragsholderne


