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Kære medlemmer

Nu troede vi lige...

Men desværre kommer vi ikke til at kunne mødes face-to-face og udveksle håndtryk, erfaringer, viden og e-
mails. Der bliver ingen ryste-sammen arrangementer med sjove og spændende projekter og kaffe/kage i 
pauserne mellem inspirerende indlæg – ikke lige foreløbig, i hvert fald.

Vi i bestyrelsen har dog fået en tiltrængt inspirationsindsprøjtning og bestemt os for at få det bedste ud af 
situationen: Faggruppen for Formidling vil, så længe andet ikke er muligt, fungere som et online 
fagfællesskab og vi vil derfor arbejde på at gøre vores Facebookgruppe til et levende og spændende forum. 

Vi planlægger at producere interviews og indslag, der forhåbentlig kan inspirere og give grobund for debat 
og videndeling, og med tiden måske også webinarer og anden realtime, online interaktion. Vi tænker det 
som kompetenceudvikling hjemme i stuen.

Det første indslag er allerede i støbeskeen, men vi har også brug for jeres input og idéer: Skriv i 
Facebookgruppen, hvad I har lyst til at høre om, hvem, der kunne være spændende at interviewe, hvilke 
emner, der optager Jer etc.

Vi er klar over at ikke alle bruger Facebook men vi har ikke, endnu, andre muligheder for at skabe en 
platform, hvor vi alle kan 'mødes'. Derfor vil vi stærkt opfordre Jer der endnu ikke har en profil til at oprette 
en: Man kan godt oprette en profil uden andre personlige detaljer end sit navn og så kun være med i en 
enkelt gruppe, hvis det er det man ønsker. Det behøver ikke engang være ens fulde navn, men så skal I gøre 
opmærksom på hvem I er, når I anmoder om medlemskab af Faggruppen for Formidling.

Vi tager lige linket igen: https://www.facebook.com/groups/617911255452948

Vi skal også huske på - og benytte os af - at vi er en gruppe på +50 professionelle formidlere og derved har 
en kæmpe ressourcepulje at trække på. Det kan være i hverdagen, til networking, som debatoplæg eller 
inspiration: Så ræk ud, del, spørg.

Vi vender tilbage hurtigst muligt med nærmere informationer om, hvad der er på vej, hvornår.

De bedste hilsner Cecilia, Maria, Karin og Pernille
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