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I år fejrer og anerkender Aarhus og Region Midtjylland frivilligheden. Som Europæisk 
Frivillighovedstad 2018 vil vi finde nye veje til velfærd. Vi vil synliggøre byens og regio-
nens mange frivillige fællesskaber, og vi vil gøre det sjovt, nemt og tilgængeligt at være 
frivillig. 

Fredag 21. september markerer vi startskuddet til en festlig og faglig weekend med 
frivillighed i fokus, når vi åbner Folkets Møde. 

I løbet af weekenden bliver der rig lejlighed til at møde, debattere med og blive inspireret 
af andre, som er engageret i frivillige fællesskaber. Du kan opleve debatter i Rådhussalen 
på Aarhus Rådhus, lytte til samtalesaloner i FO-byen, møde ildsjæleprojekter og kulturel 
mangfoldighed i Ridehuset, deltage i udendørs idrætsaktiviteter for alle aldre, synge 
fællessang, være en del af workshops og meget andet.

Med Folkets Møde styrker vi den demokratiske debat og skaber rum til 
dialog. Vi skal tale sammen, lytte til hinanden og omfavne hinandens for-
skelligheder. Blive klogere på, hvad der motiverer og fastholder frivillige, 
og hvilke knaster og barrierer borgere, medarbejdere, frivillige foreninger 
og organisationer oplever.

Og sidst, men ikke mindst, skal vi dele vores fællesskaber.

På vegne af Europæisk Frivillighovedstad 2018 glæder jeg mig til at se dig til 
en weekend i frivillighedens og fællesskabets tegn.
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VELKOMMEN TIL FOLKETS MØDE

#DELDITFÆLLESSKAB 
Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus



  

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 15.00-16.00 Åbning af Folkets Møde
-  Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus 

Kommune, byder velkommen
-  Camilla Fabricius, 1. viceborgmester og 

forkvinde for Udvalget for frivillighed og 
Samskabelse i Aarhus Kommune, deler 
visionen bag Frivillighovedstad 2018

-  Hanne Roed, næstformand for Regions-
rådet i Region Midtjylland, fortæller om 
frivillighed i hele regionen

-  Rabih Azad-Ahmad, Rådmand for Kultur og 
Borgerservice inviterer til Flying Superkids

-  Uddeling af Idrættens Frivilligpris 2018 ved 
Idrætssamvirket Aarhus og Jutlander Bank

-  Total Hip Replacement spiller op til fest 
og networking, og Frivillighovedstaden er 
vært ved et glas

Flying Superkids’ 
telt, Musik-
husparken

Frivillighoved-
staden

Kl. 15.00-22.00 Frivilligfesten - #Ungedergørenforskel
UngiAarhus og Sager der Samler fejrer 120 af 
de mest engagerede unge i Aarhus. Lukket 
arrangement.

FO-byen Børn og Unge, 
Aarhus Kommune, 
UngiAarhus og 
Sager der Samler

Kl. 16.00-19.00 FrivilligBørs Aarhus
En dynamisk, kreativ, morsom og 
givende event for virksomheder, frivillige 
foreninger og offentlige institutioner. 
Lukket arrangement.

Ridehuset Frivilligcenter 
Aarhus

Kl. 16.30-18.30 Arbejdsglæde i en brydningstid
Hvordan sikrer vi, at danskerne kan bevare 
arbejdsglæden i fremtiden? Arrangementet 
er optakt til vidensfestivalen Hearts & Minds.

Stiften Lounge, 
FO-byen

Aarhus Makers og 
Det Kooperati-
ve Fællesråd i 
Aarhus

Kl. 17.00-23.00 Eddies Øl Show
Kan du lide øl? Kan du lide at grine? Så skal 
du med til verdens sjoveste ølsmagning. 
Forestillingen koster penge, men der er mu-
lighed for booking af gratis frivilligbilletter.

Flying Superkids’ 
telt, Musik-
husparken

Enoch Show 
Production

FREDAG 21. SEPTEMBER LØRDAG 22. SEPTEMBER
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HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 10.00-11.15 Sådan rekrutterer du frivillige – del 1 af 2 
Ingerfair præsenterer de gode gamle dyder 
og nye former for frivillighed i Danmark.

FO-byen, lokale 
VA8-202

Ingerfair

Kl. 10.00-11.30 Læs en novelle med Læseforeningen 
Gear ned fra hverdagens stress, lyt til en 
novelle og tal med andre om det, du hører.

Lokalcenter Carl 
Blochs Gade

Læseforeningen

Kl. 10.00-16.00 Mød FO-byens vævere
FO-byens vævere inviterer indenfor i deres 
værksted.

Arbejdende 
værksted i Frede-
riksgade 78C, dør 
1, 2. sal

FO-byens vævere

Kl. 10.00-17.00 Ildsjælefestival
Ildsjælefestivalen viser den tematiske og 
geografiske bredde i ildsjælenes mange 
aktivitetsområder. Oplev diverse ildsjæle 
samt musikalske indslag og Kristian 
Würtz (S), rådmand for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

Konferencier: Søren Elbæk (S), Viceborg-
mester i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ridehuset Civilian, Region 
Midtjylland, Fri-
villigVest – Ring-
købing-Skjern 
Kommune samt 
en masse ildsjæle

Kl. 10.00-18.00 Bevægelsesdagen og Børnenes Møde
Er du til sjov og bevægelse som yoga, 
Trille Trolle Håndbold, tango, dialogbål, 
ansigtsmaling eller kokkerering af friske 
forårsruller? 

Er du mellem 0 og 100 år, så kom selv 
eller tag familie og venner med til over 40 
forskellige aktiviteter og inspiration til 
fritiden. Alle er velkomne.

Åparken, 
Folkestedet og 
Lokalcenter Carl 
Blochs Gade

Århus Ungdom-
mens Fællesråd, 
DET RØR’ SIG, 
Folkesundhed 
Aarhus og en 
masse foreninger
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HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 10.00-10.05 Rådhusdebatter
Velkomst ved Camilla Fabricius (S) – 1. 
viceborgmester og forkvinde for Udvalget 
for frivillighed og samskabelse.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 10.05-11.00 Handlekraft i fællesskab
Kom og hør forfatter Tor Nørretranders for-
tælle om, hvordan og hvorfor fællesskaber 
og samtale er vejen til handling.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 11.00-12.00 Fra tanke til handling
I pausen mellem Rådhusdebatterne sætter 
Frivillighovedstaden ord og krop på, hvorfor 
vi har brug for fællesskaber for at leve det 
gode liv.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 11.00-12.00 Hvordan får vi flere med i foreningernes 
fællesskab?
Kom og hør Anders Ladekarl (Røde Kors) 
og Bjarne Hastrup (Ældre Sagen) i en 
spændende debat om frivilligheden i 
Danmark.

FO-byen, lokale 
VA8-105

Ældre Sagen

Kl. 11.00-12.00 Hurtig Vurdering Live
Har du en idé til et projekt eller en aktivitet, 
som skaber gode liv? Måske kan du få 
støtte fra Nordea-fonden.
På Folkets Møde inviterer de til en hurtig 
vurdering af projektidéer.

Rådhusparken Nordea-fonden

Kl. 11.00-14.00 Her er vi seje sammen
Mød lokale frivillige, der bygger og dyrker 
stærkere lokalsamfund, og vis – i Lego, 
hvordan du synes, der skal se ud der, hvor 
du bor.

Foyeren, Gods-
banen

Frivilligrådet, 
FriSe

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 11.00-14.00 Frivillighedens bazar 
– sammen om frivillighed 
Frivillighedens Bazar er et led i at under-
støtte FBU’s vision om aktivt medbor-
gerskab og social inklusion for deres 
målgruppe. Lukket arrangement.

Kedlen, Gods-
banen

Familier, Børn 
og Unge, Aarhus 
Kommune

Kl. 11.00-18.00 Grønne fællesskaber
Mød Fællesskaber og grønne initiativer fra 
Teknik og Miljø, Århus Cykelværksted, Gallo 
Gartneriet, Bedsteforældrenes Klimaaktion 
m.fl.

Rådhusparken Frivillighoved-
staden

Kl. 11.00-21.00 Madmarked
Stil den lille sult og sluk tørsten i løbet af 
Folkets Møde.

Rådhusparken Frivillighoved-
staden

Kl. 11.30-13.00 Sådan rekrutterer du frivillige – del 2 af 2
Vær’ skarp på, hvad du rekrutterer til og 
ha’ styr på din kommunikation.

FO-byen, lokale 
VA8-202

Ingerfair

Kl. 12.00-13.00 Frivillige fællesskaber ”på recept”
Hvad ved vi om effekterne af frivillighed for 
vores sundhed?

Debat med Vibeke Koushede (ABC for 
Mental Sundhed), Lise Høyer (Praktise-
rende Læger, Region Midtjylland), Morten 
Daus-Petersen (Sager der Samler) og
Jakob Olesen (Region Midtjylland).
Facilitator: Kirsten Engholm Jensen 
(Borgerdesign)

FO-byen, Lille Sal Frivillighoved-
staden

LØRDAG 22. SEPTEMBER LØRDAG 22. SEPTEMBER



 

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 12.00-13.15 Åbent møde i advisory board for 
Frivillighovedstad 2018
Frivillighovedstaden har et stærkt advisory 
board, der repræsenterer erhvervsliv, 
foreninger og interesseorganisationer.

Kom og hør deres bud på, hvordan vi løser 
udfordringen med at åbne op for de frivillige 
fællesskaber, så de bliver for alle.
Facilitator: Maj Morgenstjerne 
(Frivillighovedstaden)

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 12.00-14.00 Fyr op under fællesskabet!
Kig forbi gården i FO-byen under Folkets 
Møde, når Ældre Sagen inviterer på 
grillmad.

FO-byen Ældre Sagen

Kl. 12.00-14.00 Dahl på Hack
Vært Søren Dahl får besøg af Linda P. og 
Ruben Søltoft. Billetter koster penge, 
men der er mulighed for booking af gratis 
frivilligbilletter.

Flying Superkids’ 
telt, Musik-
husparken

Enoch Show 
Production

Kl. 12.00-15.00 Street Attack
Få et indblik i gadeidrættens mangfoldige 
og kreative muligheder gennem shows 
og workshops, hvor du blandt andet kan 
prøve BMX, scoot, skate, breakdance, 
freestyle football, panna, street basket, 
kampsport og meget mere.

Frederiks Allé og 
Rådhusparken

DGI Østjylland, 
lokale aktører 
og andre aktive 
fællesskaber

Kl. 12.00-17.00 Fra arbejdsliv til frivilligt-liv
Tag overgangen og skab nye horisonter i 
mulighedernes have!

Den Hængende 
Have, FO-byen

Frivilligcenter for 
Seniorer Aarhus 
- Foreningsbu-
tikken

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 13.00-14.00 Hurtig Vurdering Live
Har du en idé til et projekt eller en aktivi-
tet, som skaber gode liv? Måske kan du få 
støtte fra Nordea-fonden.
På Folkets Møde inviterer de til en hurtig 
vurdering af projektidéer.

Rådhusparken Nordea-fonden

Kl. 13.00-14.00 Har frivillige foreninger et særligt ansvar 
for at være mangfoldige og tilgængelige?
Debat om teknologiens muligheder i 
frivillighed og inklusion af mennesker, som 
lever med handicap, funktionsnedsættel-
se eller kronisk sygdom.

Stiften Lounge, 
FO-byen

Frivilligjob.dk/
FriSe

Kl. 13.00-15.00 Folk møder folk
Vi undersøger nye veje ind på arbejdsmar-
kedet for nyuddannede akademikere.

Rådhusparken Beskæftigelses-
forvaltningen, 
Aarhus Kommune

Kl. 13.00-15.00 Er frivillige fællesskaber for alle?
Workshop: Hvordan kommer vi ulighed i 
sundhed til livs? Og hvordan kan frivillige fæl-
lesskaber og foreninger være en del heraf?

Café Nicolai, 
FO-byen

Sundhed og 
Omsorg, Aarhus 
Kommune

Kl. 13.30-14.00 Fællessang i Rådhushallen
Vær med til fællessang sammen med Aar-
hus Jazz Orchestra, Aarhus Teaters kor og 
et frivilligkor. Frivillighovedstaden serverer 
vand og kaffe til.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 13.30-14.30 Hvordan gør vi frivillighed interessant for 
de unge?
Workshop med fokus på forskellige tilgan-
ge til rekruttering og fastholdelse af unge 
frivillige. Herunder hvad der tiltrækker og 
frastøder de unge fra det frivillige arbejde i 
deres idrætter.
Facilitator: Kirsten Engholm (Borgerdesign)

FO-byen, Lille Sal DGI Østjylland og 
Idrætssamvirket 
Aarhus
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HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 14.00-15.00 Hvad er en social renovering? 
Kan måden vi bygger og renoverer på 
forebygge ensomhed og styrke fællesska-
bet? Debat med Jens Ulrich (forsker), Eva 
Borchorst Mejnertz (R), Louise Sjøntoft 
(NCC) og Rosita Ahmadian (Enemærke & 
Petersen).

Folkestedet Frivillighoved-
staden

Kl. 14.00-16.00 Pas på de pårørende!
En samtalesalon om at have demens tæt 
inde på livet som pårørende. Samtale mel-
lem Henriette Ghorbani og Lotte Printz.

FO-byen, lokale 
VA8-105

Ældre Sagen

Kl. 14.15-15.15 Strategier for et stærkt civilsamfund
Hvad kan en civilsamfundsstrategi? Er vi 
på rette vej? Hvilke knaster og barrierer er 
der? Debat med Anne-Marie Skov (Tuborg-
fondet), Morten Østergaard (R), John 
Hebo Nielsen (FriSe) og Hosea Dutschke 
(Sundhed og Omsorg).
Facilitator: Maj Morgenstjerne 
(Frivillighovedstaden)

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 15.00-15.30 Fra tanke til handling
I pausen mellem Rådhusdebatterne sætter 
Frivillighovedstaden ord og krop på, hvorfor 
vi har brug for fællesskaber for at leve det 
gode liv.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 15.00-15.50 Kødranden – eller kunsten at involvere 
forældrene i deres børns fritidsliv
Lokale foreninger inddrages i en debat om 
muligheder og gode eksempler på ’håndte-
ring’ af forældrekødranden.
Vært: Maja Pilgaard (Idrættens Analyse-
institut).

Stiften Lounge, 
FO-byen

Videncenter for 
Folkeoplysning 
og Idrættens 
Analyseinstitut

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 15.00-16.00 Samtalesalon: Tænkepause om frivillighed
Preben Astrup præsenterer sin Tæn-
kepause i samtale med Anne Weber 
Carlsen fra Vild med ORD. Efterfølgende 
er der uddeling af gratis eksemplarer af 
Tænkepausen.

Folkestedet Frivillighoved-
staden

Kl. 15.00-17.00 Inspirerende minivandring i det aarhusian-
ske engagement
Kom og oplev eksempler på, hvordan 
Aarhusianere skaber - og engagerer sig 
i – fællesskaber i alle dele af byen via en mini 
’byvandring’. Få inspiration til, hvordan du 
kan være med, eller hvordan du kan få din 
idé til at leve.

FO-byen, lokale 
VA8-009

Frivilligkonsulen-
terne i Sundhed 
og Omsorg i 
samarbejde med 
Samskab Aarhus 
og GENLYD

Kl. 15.00-22.00 Move For Life
En masse spændende, traditionelle og 
utraditionelle idrætsforeninger fra Aarhus 
giver dig, dine venner og din familie mulig-
hed for at prøve sjove idrætsaktiviteter.

Frederiks Allé, 
Rådhusparken og 
Rådhuspladsen

DGI Østjylland, 
lokale aktører 
og andre aktive 
fællesskaber

Kl. 15.30-16.20 Sunde fællesskaber – gør varme hænder til 
varme kroppe
Hvilke muligheder og udfordringer er der 
forbundet med at skabe sundhed gennem 
fællesskaber? Debat med Vibeke Koushe-
de (ABC for Mental Sundhed), Otto Ohrt 
(Sund By Netværket) og Steen Bording 
Andersen (S).
Moderator: Christa Breum Amhøj (CBS)

Folkestedet Frivillighoved-
staden

11
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HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 15.30-16.30 Konkurrerer vi om at hjælpe børn og 
unge?
Hvordan får vi flere unge ind i frivillige 
fællesskaber? Debat med Anders Ladekarl 
(Dansk Røde Kors), Flemming Poulsen (DGI 
Østjylland), Hans Skou (V), Eva Borchorst 
Mejnertz (R), Cecilie Hansen (Århus 
Ungdommens Fællesråd), Anne Thorø 
(Studenterhus Aarhus), Isabella Bangsund 
Nüssler (Børn og Unge Byrådet) og Anine 
Vissing Kjærgaard Qvist (Børn og Unge 
Byrådet). Facilitator: Maj Morgenstjerne 
(Frivillighovedstaden)

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 16.00-16.55 Mellem frivillighed og professionalisering 
– med aftenskolerne som case
Hvad kan det øvrige foreningsliv lære af 
aftenskoleområdet og omvendt?
Vært: Malene Thøgersen (Videncenter for 
Folkeoplysning)
Debattører: Torben Dreier (FO-Aarhus), 
Claus Jørvang (Ældresagens Oplysnings-
forbund i Aarhus).
Ordstyrer: Steffen Hartje (Fritid & 
Samfund).

Stiften Lounge, 
FO-byen

Videncenter for 
Folkeoplysning 
og Idrættens 
Analyseinstitut

Kl. 16.00-17.00 Hurtig Vurdering Live
Har du en idé til et projekt eller en aktivi-
tet, som skaber gode liv? Måske kan du få 
støtte fra Nordea-fonden.
På Folkets Møde inviterer de til en hurtig 
vurdering af projektidéer.

Rådhusparken Nordea-fonden

LØRDAG 22. SEPTEMBER LØRDAG 22. SEPTEMBER

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 16.30-17.30 Salon og opsamling på dagens debatter
Fortæl udvalgsmedlemmerne jeres 
vigtigste opmærksomheder og hør dem 
samle op på dagens debatter. Vær med til 
at sætte dit aftryk på arven efter Frivillig-
hovedstadsåret. 
Frivillighovedstaden er efterfølgende vært 
for lidt at drikke, der er fællessang med 
Aarhus Jazz Orchestra, og unge frivillige 
sørger for, at stemningen er helt i top.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 17.00-18.00 Idræt i Aarhus mellem frivillighed og 
professionalisme
Hvilken rolle spiller foreningerne, de frivillige 
og de professionelle i forhold til vores 
idrætsmuligheder og idrætslivet generelt?
Vært: Maja Pilgaard (Idrættens Analyse-
institut)
Debattører: Steffen Rask (Idrættens 
Analyseinstitut), Christian Gjersing Nielsen 
(Idrættens Analyseinstitut) og Henrik 
Brandt (konsulent i idræts- og fritidssek-
toren).

Stiften Lounge, 
FO-byen

Videncenter for 
Folkeoplysning 
og Idrættens 
Analyseinstitut

Kl. 18.00-19.00 Fællesspisning
Folkebevægelsen mod ensomhed inviterer 
i samarbejde med Kirkens Korshær på 
fællesspisning. Billetpris: 50 kr. NB: 
Begrænset antal billetter.

FO-byen Frivillighoved-
staden

Kl. 19.00-21.00 Foredrag med krigsfotograf Jan Grarup
Mød den prisbelønnede krigsfotograf, 
Jan Grarup, når han viser billeder fra sin 
fotobog ”And Then There Was Silence”. 
Billetter koster penge, men der er mulig-
hed for booking af gratis frivilligbilletter.

Flying Superkids’ 
telt, Musik-
husparken

Børneulykkes-
fonden

13
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HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 10.00-14.00 Move For Life
En masse spændende, traditionelle og 
utraditionelle idrætsforeninger fra Aarhus 
giver dig, dine venner og din familie mu-
lighed for at prøve sjove idrætsaktiviteter.

Frederiks Allé, 
Rådhusparken og 
Rådhuspladsen

DGI Østjylland, 
lokale aktører 
og andre aktive 
fællesskaber

Kl. 10.00-15.00 Europæisk konference: Livslang læring 
for frivillige   
MAVEP er et EU-finansieret projekt, der 
har til formål at finde og udforske måder 
at sikre livslang læring for frivillige. Til 
Folkets Møde giver de deres perspektiv på 
europæisk frivillighed.

Stiften Lounge, 
FO-byen

FO-Aarhus og 
MAVEP netværk

Kl. 10.00-10.05 Rådhusdebatter
Velkomst ved Hans Skou (V) – byråds-
medlem og medlem af Udvalget for 
frivillighed og samskabelse.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 10.05-11.00 Fremtidens mangfoldige frivillighed
Hvordan kan vi indrette os og samarbejde 
for at få en langt mere inkluderende og 
mangfoldig frivillighed? Debat med Trine 
Hammershøy (Det Sociale Netværk), 
Bjarne Ibsen (SDU), Pernille Rodbjerg 
(TUBA), Mahmoud Halimah (Bispehavens 
Initiativgruppe) og Henriette Wolfram 
(GirlTalk.dk). Moderator: Niels Bjørnø 
(Kirkens Korshær)

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 11.00-11.30 #DELDITFÆLLESSKAB
I pausen mellem Rådhusdebatterne er 
der tid til samtale. Frivillighovedstaden er 
vært ved en kop kaffe og lidt sødt.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

1514

HVORNÅR HVAD HVOR HVEM

Kl. 11.00-12.30 Yoga med mere
Folkeuniversitetet inviterer til en helt 
særlig oplevelse, når yogalærer Marie Meld-
gaard Andreassen giver tre 25 minutters 
smagsprøve på yoga. NB! Medbring gerne 
selv et tæppe eller en måtte til at ligge på.

Folkestedet, 1. 
sal, lokale 1.1

Folkeuniversite-
tet Hearts and 
Minds

Kl. 11.00-13.00 Flying Superkids
Oplev de fantastiske gymnaster fra Flying 
Superkids. Forestillingen koster penge, 
men der er mulighed for booking af gratis 
frivilligbilletter.

Flying Superkids’ 
telt, Musik-
husparken

Flying Superkids

Kl. 11.00-13.00 Gentænkte bud på fysisk udfoldelse
Giv den gas med anderledes opvarmning, 
øvelser og løbeture.

Rådhuspladsen SICK Project og 
DGI Østjylland

Kl. 11.00-13.00 Udvikling uden Grænser 
Seniorer uden Grænser viser film fra 
Uganda og Kenya. Efterfølgende er der 
paneldebat med nogle af de medvirkende 
i filmen.

FO-byen, lokale 
VA8-202

Seniorer uden 
Grænser

Kl. 11.00-15.00 Grønne fællesskaber
Mød Fællesskaber og grønne initiativer 
fra Teknik og Miljø, Århus Cykelværksted, 
Gallo Gartneriet, Bedsteforældrenes 
Klimaaktion m.fl.

Rådhusparken Frivillighoved-
staden

Kl. 11.00-16.00 Mit liv som voksenven
To voksenvenner kommer og fortæller om 
oplevelserne som voksenven for et barn.

FO-byen, Café 
Nicolai

Børns Voksenven-
ner i Aarhus

Kl. 11.00-17.00 Madmarked
Stil den lille sult og sluk tørsten i løbet af 
Folkets Møde.

Rådhusparken Frivillighoved-
staden
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Kl. 11.30-12.30 Frivillig finansiering og bureaukratisk bøvl
Hvordan skaber vi de bedste rammer for, 
at foreninger og frivillige kan bruge deres 
kræfter på det, de er bedst til: Frivilligt 
arbejde? Debat med Sine Egede (Bikuben-
fonden), Knud Aarup (Frivilligrådet) og 
Laura Auken (CFSA).
Facilitator: Henrik Brandt (rådgiver)

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 11.30-14.00 Hyldest til frivillige i Aarhus
Landsforeningen Ældre Sagen hylder de 
frivillige med en god omgang frivilligsnak, 
frokost, teater og levende musik.

FO-byen, Ældre 
Sagens lokaler

Ældre Sagen

Kl. 12.00-16.00 Street workshops
Find din nysgerrighed frem og kast dig ud 
i nogle af gadeidrættens mange og sjove 
aktiviteter. Du kan blandt andet prøve 
pumptracken, breakdance, skate, street-
basket og meget mere.

Frederiks Allé og 
Rådhusparken

DGI Østjylland, 
lokale aktører 
og andre aktive 
fællesskaber

Kl. 12.30-13.00 #DELDITFÆLLESSKAB
I pausen mellem Rådhusdebatterne er der 
tid til samtale. Frivillighovedstaden er vært 
ved en kop kaffe og lidt sødt.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

Kl. 13.00-14.00 #DELDITFÆLLESSKAB – How to live in 
Denmark
Hvad skal der til for at blive en del af 
danske fællesskaber? Erhverv Aarhus in-
viterer til Jeopardy med den amerikanske 
journalist Kay Xander Mellish, der har boet 
i Danmark siden 2000. Arrangementet 
foregår på engelsk.

Aarhus Rådhus Erhverv Aarhus

Kl. 13.00-15.00 Udvikling uden Grænser
Seniorer uden Grænser viser film fra Uganda 
og Kenya. Efterfølgende er der paneldebat 
med nogle af de medvirkende i filmen.

FO-byen, lokale 
VA8-202

Seniorer uden 
Grænser
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Kl. 13.00-15.00 Fælles om byudviklingen
Hvordan styrker vi samarbejdet og vær-
diskabelsen mellem borgere og kommune 
i komplicerede byudviklingsprocesser? 
Hvilken form kan fungere og give mening 
for begge parter?
Aarhus Kommune inviterer lokale ildsjæle 
til debat med bl.a. Teknik og Miljøs direk-
tør Henrik Seiding.

Remisen, Gods-
banen

Integration 
og Bydels-
udvikling, 
Borgmesterens 
Afdeling og Plan 
og Miljø, Teknik 
og Miljø

Kl. 13.00-17.00 Kulturbazar
Et velkomstarrangement for flygtninge 
og nye borgere og en fejring af kulturel 
mangfoldighed. Til Kulturbazar står en 
række foreninger, fællesskaber og frivilli-
ge parat i Ridehuset til at præsentere nye 
borgere og aarhusianere for fællesskaber, 
det er muligt at blive en del af. 

Ridehuset Kulturforvalt-
ningen, Aarhus 
Kommune og 
Radar

Kl. 14.00-15.00 Slår eventfrivilligheden den daglige 
frivillighed i idrætsforeningerne ihjel?
Er eventfrivilligheden i konkurrence med 
den daglige frivillighed? Hvilke konse-
kvenser har eventfrivilligheden for idræts-
foreningerne og civil- og lokalsamfundet? 
Debat med Ole Rasmussen (Muskel-
svindfonden), Søren Møller (DGI) og Jens 
Bundgaard (Idrætssamvirket Aarhus).

Aarhus Rådhus DGI Østjylland 
og Idrætssam-
virket Aarhus

Kl. 15.00-15.30 Tak for i dag 
Ved Udvalget for frivillighed og samska-
belse.

Aarhus Rådhus Frivillighoved-
staden

SØNDAG 23. SEPTEMBER SØNDAG 23. SEPTEMBER



”Frivilligcenter Aarhus arbejder for at understøtte og udvikle det frivillige socia-
le arbejde, som gør en enorm indsats for sårbare og udsatte borgere i Aarhus. 

Derfor har det givet både mening og værdi for os at involvere os som strategisk 
partner i Frivillighovedstadsåret. Dels fordi vi i fællesskab kan 

synliggøre og anerkende de frivillige, dels fordi vi kan bruge året og i særdeles-
hed Folkets Møde til at se på, hvordan vi kan blive endnu bedre - sammen.” 

– Hanne Sanderhoff Degn, leder af Frivilligcenter Aarhus 

”Foreningsbutikken vil gerne være med til at præge et samfund der syder af 
medborgerskab, fællesskabelse, og borgerdrevne initiativer - og arbejder for at 
skabe et nyt kraftcenter for frivilligheden, hvor viden, erfaringer og udviklings-
lyst lægges sammen på tværs af sektorer. Derfor synes vi, at det er godt at fejre 

fællesskabet under Folkets Møde og være strategisk partner i vores år som 
Europæisk Frivillighovedstad.” 

- Carsten Borup, Leder af Frivilligcenter for Seniorer Aarhus

”Det folkeoplysende arbejde har altid været båret af det levende møde mellem 
mennesker. Mødet og fællesskabet mellem høj og lav, almindelige mennesker 
og svage eller udsatte. Derfor er det oplagt og helt i tråd med vores værdier, at 

FO-Aarhus er involveret i Frivillighovedstadsåret og i skabelsen af Folkets Møde.” 

- Torben Dreier, skoleleder i FO-Aarhus

”Jeg ser Folkets Møde som en perfekt anledning til at invitere kommunens børn 
og unge ind i de mange forskellige frivillige fællesskaber, Aarhus kan byde på. 

Århus Ungdommens Fællesråd repræsenterer 45 børne- og ungdomsforeninger, 
og sammen vil vi sætte fokus på børn, fritidsliv og frivillighed, når vi arrangerer 
Børnenes Møde. Det bliver et stort arrangement, hvor også andre foreninger, 
kommunen og virksomheder, som deler vores begejstring for fritidsliv og for-

eningsfællesskaber, er med. Vi glæder os!” 

– Cecilie Hansen, formand i Århus Ungdommens Fællesråd

”Uden frivillige, ingen forening. Derfor er det naturligt for DGI at være en 
del af Europæisk Frivillighovedstad 2018 og i særdeleshed Folkets Møde. På 
Folkets Møde vil DGI facilitere en lang række aktiviteter, der giver mulighed 

for deltagelse i den frivillige idræts mangfoldighed samt deltage i dialoger om 
frivillighedens vilkår og potentialer." 

– Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland

”Jeg er glad og stolt over, at Ældre Sagen er repræsenteret i dette stærke felt af 
partnere. Vi glæder os til Folkets Møde i september, da vi har meget på hjerte 
om vigtige emner som demens, pårørende og ensomhed. Det er dejligt, at så 

mange frivillige i Aarhus gør en stor indsats for at gøre livet nemmere for andre 
medborgere." 

– Tove Jørvang, formand for Ældre Sagen Aarhus
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