Nyt fra Odense Kommune

Hvem skal have
Ildsjæleprisen i 2007?
Onsdag 29. august kl. 11.30 Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent og violinsolist: Tobias Ringborg
Program: Tjajkovskij, Debussy, Mendelssohn, Stenhammar, Nielsen, Lumbye
Gratis adgang

Odense Kommune uddeler for første gang i 2007 Ildsjæleprisen, som er en hæderspris, der fremover årligt vil
blive uddelt til en forening eller organisation i frivilligt
socialt arbejde. Prisen symboliserer stort engagement i
frivilligt socialt arbejde.
Ildsjæleprisen består af to skulpturer udformet af Jens
Galschiøt. En stafet i form af en femarmet lysestage og
en statuette i form af et solansigt, som den prisbelønnede forening/organisation må beholde.

Lørdag 1. september kl. 11.30 Carl Nielsen Salen
Grøntsagskoncert
Dirigent: Tobias Ringborg
Solist: René Højlund, klarinet
Program: Wagner, Saint-Saëns, Weber, Dukas,
Williams, Wagner
Gratis adgang

Prisen vil blive overrakt på Frivillighedens Dag 2007.
Hvem kan indstilles til prisen?
Foreninger og organisationer i det frivillige sociale arbejde kan indstilles til prisen. Arbejdet skal være lokalt
forankret i Odense. Enkeltpersoner kan ikke indstilles.

Torsdag 6. september kl. 20.00 Carl Nielsen Salen
Dirigent: Christian Badea
Solist: Katia Mechetina, klaver
Program: Nemescu, Rakhmaninov, Prokofiev
Entré

Ved frivilligt socialt arbejde forstås en ulønnet indsats,
der foregår inden for rammerne af en forening eller organisation. Indsatsen skal rette sig mod de målgrupper,
som den sociale sektor beskæftiger sig med dvs. udsatte
børn og unge, ældre, handikappede, kronisk syge, udsatte eller vanskeligt stillede grupper.

Fredag 7. september kl. 20.00 Pro Musica Salen
Klaverrecital
Solist: Katia Mechetina
Program: Mozart, Chopin, Ravel, Tjajkovskij/
Rakhmaninov, Kreisler/Rakhmaninov, Sjtjedrin
Entré
Torsdag 13. september kl. 20.00
Fredag 14. september kl. 20.00 Carl Nielsen Salen
Dirigent: Fedor Glushchenko
Solist: Grigorij Sokolov, klaver
Program: Glinka, Prokofiev, Beethoven
Entré
Søndag 16. september kl. 16.00 Carl Nielsen Salen
Klaverrecital
Solist: Grigorij Sokolov
Program: Schubert o.a.
Entré
Torsdag 20. september kl. 20.00
Fredag 21. september kl. 20.00 Carl Nielsen Salen
Dirigent: Gareth Hudson
Sangsolister: Mary Carewe, sang
Janet Mooney, sang
Michael McCarthy, sang
The Sound of their Music - a tribute to Rodgers &
Hammerstein
Entré
Søndag 23. september kl. 11.00
Carl Nielsen Museet
Søndagsmatiné
Medvirkende: Musikere fra Odense Symfoniorkester
og gæster
Program: Poulenc, Saint-Saëns, Sjostakovitj, Castérède
Gratis adgang
Tirsdag 25. september kl. 20.00
Pro Musica Salen
Kammerkoncert
Britten, Danielsson,
Program: Denisov, Globokar, Mendelssohn
Entré
Billetsalg til hele sæson 2007-2008 åbner mandag den
3. september kl. 14.
Billetsalget i Carl Nielsen Museet er derefter åbent
mandag-tirsdag-onsdag kl. 14-17 samt på dage med
aftenkoncert i Carl Nielsen Salen kl. 16-21.30. Billettelefon 66 12 44 80.
Online billetsalg på www.odensesymfoni.dk er muligt
indtil 8 dage før koncerten.

Ombygning på Odense
Centralbibliotek
Fra oktober bliver det lettere at aflevere bøger på hovedbiblioteket på Odense Banegård Center. Her tager
biblioteket et stort nyt sorteringsanlæg i brug. Når
anlægget står klar, kan al aflevering klares elektronisk
via de automater, der bliver stillet op i indgangsområdet. Samtidig bliver der indrettet et hyggeligt område
med en reception og siddepladser. Sorteringsanlægget kendes fra andre store biblioteker og skal sikre en
enkel og hurtig aflevering af lånte materialer.
Arbejdet vil medføre nogle gener i åbningstiden, men
biblioteket er åbent og kan benyttes som normalt.

Kriterier
Prisen gives til en frivillig social forening eller organisation, der har medvirket til ét eller flere af følgende
punkter:
• øget engagementet og virkelysten for individer og/eller foreninger/organisationer.
• styrket livskvaliteten og trivslen for en gruppe af mennesker i særligt vanskelige kår
• skabt synlighed og opmærksomhed omkring en ellers
overset problematik
• synliggjort kvaliteten/værdierne ved frivilligt socialt
arbejde
• iværksat nyskabende aktiviteter med frivillige
• fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden
Kender du en forening, der fortjener Ildsjæleprisen?
Så skriv og uddyb din begrundelse (halv - halvanden side) og send din indstilling til:
Odense Kommune
Socialcentret
Att. Berit Yding Sørensen
Tolderlundsvej 3 c, st.
5000 Odense C
Eller via mail til Frivillighedskoordinator Berit Yding
Sørensen: bys@odense.dk
Indstillinger skal være Socialcentret i hænde senest
den 1. oktober 2007.

Demens og kørekort
I forbindelse med den internationale Alzheimerdag
inviterer demenskoordinatorerne i Odense Kommunale
Ældrepleje i samarbejde med Rådgivnings- og Kontaktcentret for demensramte og pårørende og Alzheimerforeningen til temaeftermiddag om problematikken
omkring demente og kørekort
Torsdag den 27. september kl. 15.00 - 18.30 i
Amtsrådssalen, Ørbækvej 100.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne! På temadagen kan du besøge forskellige stande og høre oplæg
fra personer, der er tæt på mennesker med demens i det
daglige.

Social vejviser
- frivilligt socialt arbejde
Odense Kommune har oprettet en social vejviser, der
giver overblik over frivilligt socialt arbejde i Odense.
Over 100 foreninger og organisationer er oplistet i
vejviseren.
Vejviseren er nyttig for:
• Borgere, der har brug for hjælp
• Borgere, der vil gøre en frivillig indsats
• Foreninger, der søger samarbejdspartnere
Du finder vejviseren på www.odense.dk

