HOVEDSTADEN
Fra tanke til handling!
Invitation til Stormøder
i livet af aarhusianere med trang til at skabe, hjælpe og gøre noget for nogen. Gøre noget for
fællesskabet frivilligt.
Derfor igangsætter vi under årets Aarhus Festuge seks stormøder, hvor vidt forskellige
mennesker mødes, medbringer eller får idéerne på stedet, udvikler dem sammen og giver dem
liv. Med andre ord: Gør idéer til Frivillighovedstaden til virkelighed.

Vil du være med?
Dato:

Tema:

Sted:

28. og 29. august
Kl. 17 - 22

Åbningsevent

Ung K – Ungdomskirken i Aarhus,
Nørre Allé 23K, Aarhus C

2. september
Kl. 10 - 15

Social inklusion og
mangfoldighed

Frederiksbjerg Hallen
F. Vestergaards Gade 5, Aarhus C

3. september
Kl. 10 - 15

Arv og samarbejde

Globus1,
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

10. september
Kl. 10 - 15

Folkemøde om Frivillighed

Globus1,
Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand

23. september
Kl. 10 - 15

Legacy fra Aarhus 2017

Frederiksbjerg Hallen,
F. Vestergaards Gade 5, Aarhus C

Temaer
Stormøderne tager udgangspunkt i fire overordnede spor, samt tre konkrete arrangementer og
opgaver, der skal virkeliggøres. Alle er så bredt defineret, at rigtig mange forskellige input kan
høre under en af overskifterne, som er:
Samarbejde: For eksempel at det skal være nemt at være frivillig.
Arv: Vores mange organisationer og bevægelser, der gennem tiden har været med til at forme
og danne Danmark siden Grundloven.
Mangfoldighed: Vores meget omfattende foreningsliv, der repræsenterer alverdens interesser,
og som dermed tilbyder rammer, hvor vi er sammen om at være særlige.
Social inklusion: Ensomhed er sammen med udsathed et voksende problem i Danmark.
Frivillighed kan være med til at inkludere alle uanset resurser.
Åbningsevent til januar: Af Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad.
Internationalt folkemøde i september 2018 i Aarhus: Om frivillighed.
Legacy 2017: Rekruttering og aktivering af de mange frivillige, der bidrager til
kulturhovedstadsåret.

Vil du have en forsmag?
Bliv nærmere introduceret til Frivillighovedstad 2018 og få en forsmag på, hvad Stormødernes
processer går ud på. Deltag i et af vores Kick Off-møder, som alle foregår klokken 16.30-18.30:
Dato:

Sted:

8. august

Blå Sal, Klostergadecentret, Klostergade 37, Aarhus C

10. august

Lokale 1.1, Frivillighuset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C

14. august

Marselisborgscentret, P. P. Ørumsgade 11, Aarhus C

Tilmelding:
Find link til tilmelding på www.frivillighovedstad.dk
Frister: Senest mandagen før til Stormøder og senest dagen før til Kick Off-møder.
Aarhus 2018 – Europæisk Frivillighovedstad
Sammen om at gøre noget for hinanden

