BORGMESTERINVITATION AFSENDT I E-BOKS TIL ALLE NYE
BORGERE.
INVITATION TIL VELKOMSTAFTEN
Kære medborger,
Uanset om du lige er flyttet til Aarhus eller har boet hér et stykke tid, så vil jeg gerne byde dig velkommen til
Aarhus. Jeg håber, du er kommet godt i gang med dit nye liv her.
Jeg skriver til dig på hele Aarhus’ vegne for at invitere dig til en særlig velkomstaften. Den er arrangeret
af Selskab for Varm Velkomst, en velkomstkomité, der består af byens borgere, erhvervsliv, over 70
fritidsfællesskaber samt din nye kommune.
Når vi står sammen om dette medborgerskabsinitiativ, er det fordi vi ønsker at du skal falde godt til og fordi vi
gerne vil invitere dig til at blive en del af Aarhus’ fantastiske fritids- og kulturfællesskaber. Vores vision er en
god by for alle, hvor alle borgere føler sig velkomne og kan være med i fællesskabet.
Vi har opdelt velkomstaftenerne i 11 temaer, så du kan tilmelde dig netop det tema, der matcher dine
personlige interesser. For at deltage er det eneste du skal gøre at klikke dig ind
på www.varmvelkomstaarhus.dk og tilmelde dig det tema og den dato, du ønsker dig. Det er alt sammen
ganske gratis. Kan du ikke åbne linket, så kopier det og sæt det ind i din browser.
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Der er plads til 30 personer til hver velkomstaften – sådan
sørger vi for, at det også bliver til en hyggelig sammenkomst blandt ligesindede nye tilflyttere. Du kan
komme alene, som de fleste gør, fordi de er nye. Men du kan også tage én med under armen; I skal blot
tilmelde jer hver især.
Velkomsten foregår i Vanebrudspalæets spektakulære omgivelser i Aarhus C. Ved ankomsten vil du blive
mødt af frivillige borgerværter, der guider dig gennem aftenen. Her får du blandt andet en præsentation af
byens mange fællesskaber, foreninger og by-projekter, som du efter denne aften kan blive en del af. Aftenen
lægger altså op til, at du kan komme i gang med nye eller gamle fritidsinteresser og møde andre, der også er
nye i byen og deler dine interesser. Du vil i løbet af aftenen, sammen med en lille gruppe, planlægge et
besøg hos det fritids- og kulturtilbud, som du finder allermest spændende.
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en forunderlig rejse ud i de mange fællesskaber i Aarhus!

