
Kære ODE-Demokratiklubber

Randers Bibliotek har fornøjelsen af, at invitere jer alle til en dag med læring, 
hygge og samarbejde. 

Lørdag den 2. december afholdes der regionalt seminar om emnerne fattig-
dom og social eksklusion. I løbet af denne dag vil I blive præsenteret for en bred 
palet af, hvordan man kan arbejde med disse emner. Der er mange måder at 
forandre og påvirke verdenen på, end den direkte politiske vej. Det er nogle af 
disse andre veje, I vil blive introduceret til.

Dagen kommer til at finde sted på den socioøkonomiske genbrugsbutik og 
værksted: Finderiet, Grenåvej 19, 8960 Randers SV. 
Ud over at være de fysiske rammer for dagen, vil de bidrage aktivt til dagens 
program. De inviterer os indenfor i deres måde at tænke virksomhed og social 
inklusion på.

Anden halvdel af dagen være litteraturens og følelsernes arbejde med emnet. 
Forfatteren og underviseren, Louise Juhl Dalsgaard vil gennem oplæg og works-
hop, skabe nye tilgange til emnet, som fattigdom og social eksklusion er. Ikke 
nok med at Louise Juhl Dalsgaard er forfatter, hun er netop romandebuteret 
med romanen Det dér, og dét der, hun har også selv haft eksklusion tæt inde på 
livet som psykiatrisk ”klient”.

Kort og godt, så bliver det en hyggelig, lærerig og aktiv dag. Håber at se jer. 

For tilmelding og/eller spørgsmål kontakt: 
Martin Minka Jensen
Tlf. 20155489   //   Mail. mm@randersbib.dk

Mikkel Haaning 
Tlf. 22119334   //   Mail. bibmhh@herning.dk

10:00 Velkomst og morgenmad

10:30 Rundvisning i Finderiet v. Mitten Ferrarrum

11:00 Oplæg af Kim fra Randers bo- og erhvervstræning og Foreningen for unge og ligeværd
 - Socialøkonomi som redskab til inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 - Inklusion af ressourcestærke unge, som et redskab til at forhindre eksklusion af unge med 
   særlige behov 

12:30 Frokost 

13:00 Louise Juhl Dalsgaard
 - Præsentation og introduktion
 - Litteraturen som social markør og indlevelse 
 - Fordomme og virkelighed 
 - SoMe som socialt værktøj
 - Fælles skriveøvelse 

15:30 Oplæsning og afrundende diskussion 

16:00 Tak for denne gang og god weekend 

Tilmelding senest fredag 24. november


