
Tovholder til ”Kommunikation” – Landsbytræf 2017 i 
Grundfør 
Den 23. september 2017 er Favrskov Kommune vært for Landsbytræf 2017 i Grundfør. Vi har store 
ambitioner for arrangementet og leder derfor efter tovholdere og andre frivillige til 8 
arbejdsgrupper, der skal arrangere og gennemføre dagen. Til at hjælpe os med at indfri 
ambitionerne søger vi en engageret og frivillig tovholder til arbejdsgruppen ”Kommunikation”, der 
både kan skabe kontakter, organisere og inspirere. Landsbytræffet er en del af Kulturby 2017 og 
Gentænk Landsbyen. Du kan læse mere om Landsbytræf og Gentænk Landsbyen her. 

Brænder du for:  
 at arbejde i fleksible rammer 
 at samarbejde med både frivillige og professionelle 
 at arbejde med kommunikation inden for mange forskellige medier 
 at arbejde i et tværfagligt miljø hvor du har en finger med overalt 
 at formidle et større projekt både skriftligt og mundtligt 

Så er det dig, vi skal bruge som tovholder for arbejdsgruppen ”kommunikation”. Som tovholder for 
kommunikationsgruppen har du til opgave at tilrettelægge Landsbytræffets kommunikationsstrategi. 
Til gengæld for din indsats får du muligheden for at arbejde med en masse engagerede mennesker, 
booste dit cv, få værdifuld erfaring og i det hele taget skabe et enestående arrangement i Favrskov i 
2017. Du må også gerne sende en ansøgning, hvis du bare har lyst til at være medlem af 
arbejdsgruppen. 

Landsbyrådet i Favrskov Kommune er meget engageret og involveret i Landsbytræffet og 
arrangerer det i tæt samarbejde med Gentænk Landsbyen. Landsbyerne kan stille med frivillige, der 
brænder for deres landsbyer og for at skabe liv og udvikling der, hvor de bor. Det er bl.a. det 
Favrskov gerne vil vise på Landsbytræffet den 23. september 2017. Det samme vil rigtig mange af 
Region Midtjyllands andre landsbyer.  

Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du sender til abje@favrskov.dk senest fredag 18. 
november 2017. 
 
Kontaktperson: 
Anders Bjerggaard 
Tlf: 89 64 41 02 
abje@favrskov.dk 
 

 
 
 


