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INVITATION TIL AARHUS’ HELT NYE VELKOMST-KOMITÉ
Det er med stor glæde, vi kan fortælle, at jeres organisation
er foreslået af Aarhus-borgere til en plads i byens nye borgerdrevne velkomstkomité – nemlig GIVISME-projektet:

” SELSKAB FOR VARM VELKOMST ”
Hvad ønsker vi at gøre sammen med jer?
Ambitionen er at give alle typer nye borgere intet mindre end
verdens bedste velkomst! Forstået som en velkomst, hvor den
nye borger møder andre nye borgere med samme dedikerede
interesser. Sammen finder de foreninger, fællesskaber, græsrodsbevægelser, netværk og andre typer organisationer, hvor
disse interesser kan udfoldes. Det hele sker på få uger kort
efter tilflytning, så den nye aarhusianer hurtigt får sit sociale
fundament på plads – og kan bidrage med sin entusiasme.
Hvorfor er I udvalgt?
Vi fra GIVISME har via bl.a. Aarhus Stiftstidende, Radio GO!FM,
Aarhus.dk, opslag i byen samt på Facebook, spurgt nuværende
borgere hvilke 100 fællesskaber, som de mener vil være mest
ideelle til at ’modtage’ nye borgere – og jeres navn landede hos os.
Derfor er vi interesserede i en lille uforpligtende snak med jer
om, hvordan vi sammen kan gennemføre de små vigtige 		
vanebrud, der skal til for at sætte Aarhus på verdenskortet
som foregangsby for imødekommenhed og hjemlighed.
Hvordan kan I høre nærmere?
I indbydes hermed til en af vores små Velkomstkomitésaloner med ligesindede ledere og ildsjæle på Vanebrudspalæet
i Aarhus C. På 2 eventyrlige timer i juni vil I blive introduceret
til projektet, herunder præcis hvordan I kan være med.
Glæd jer til at tænke i helt nye baner sammen med os andre.
Hvad koster det at være med?
Vi vil gerne skrive det med STORT: Dette et non-profit-projekt, og såvel møde som deltagelse i projektet er gratis for
jer. Vi forventer udelukkende at I agerer velkomstkomité.
Jeres deltagelse giver - ud over at vi står sammen om Aarhus
- jer en mulighed for fin løbende tilstrømning af medlemmer
og/eller frivillige. Alene i afprøvningsåret 2016-17 håber vi at
3000 nye borgere finder hurtigt vej ud i Aarhus’ fællesskaber.
Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner,

SELSKAB FOR VARM VELKOMST
VERNER BRYDER AAASEN

Thomas ’VovemoD’ Lütken
Medstifter af GIVISME
LEFTSIDE FESTIVAL

SELSKAB FOR VARM VELKOMST

v/Thomas ’VovemoD’ Lütken og Jonas ’Pindhund’ Hallberg
c/o Vanebrudspalæet og Verner Bryders Givisme-aa-ase/ Søren Frichs vej 20 / 8000 Aarhus C / givisme.dk

