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Indledning 
 

Det stod klart, allerede ved årets begyndelse, at 

2019 ville blive et ekstremt travlt år for VisitAarhus 

Frivilligprogram.  

Store events som teater-forestillingen Kong Arthur, 

The Tall Ships Races, VM i Cross Country på 

Moesgaard, folketingsvalget og de mange 

krydstogtanløb har blot været en lille del af 

opgaveporteføljen i 2019. 

Fra mange sider har vi desuden oplevet en stor 

bevågenhed omkring VisitAarhus Frivilligprogram. 

Frivilligprogrammet har en enestående karakter, 

dels pga. antallet af tilknyttede frivillige, men 

forklaringen skyldes også at opgaverne, for de 

frivillige, ikke er knyttet til en enkelt festival eller en 

given mærkesag, en specifik idrætsgren eller én 

civilsamfundsopgave. Derimod er VisitAarhus 

Frivilligprogram en bank af frivillige ReThinkers, 

som alle er knyttet til Aarhus, og som ønsker at 

stille op til kulturelle arrangementer, det vil sige 

events og by-aktiviteter, der spreder sig over en 

bred vifte af temaer, kunstarter og aktiviteter i 

byen.  

Vi oplever en stigende interesse fra andre byer og 

aktører, som er nysgerrige på netop denne 

organisering, og det betyder, at der bruges mange 

ressourcer på at fortælle om de fortræffelige 

erfaringer med at drive denne bank af engagerede 

frivillige. Året igennem har vi delt vi ud af vores 

viden med kommende kulturhovedstæder og 

øvrige turistaktører, der finder vores arbejde med 

de frivillige velkomstværter interessant.  

Gennem året har mange aktører i byen formidlet 

deres behov for frivillige gennem VisitAarhus 

Frivilligprograms platforme. Flere og flere får  
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øjnene op for den gode ressource som de frivillige 

ReThinkers repræsenterer. Et eksempel er Den 

Jyske Opera, der ikke tidligere har haft tradition for 

at tilknytte frivillige til deres arrangementer, men 

her i 2019 har fået blod på tanden efter gode 

erfaringer i 2018. I år har de frivillige ReThinkers 

således været involveret i både kostumesalg, 

Opera i Parken og GrowOP! Festival. 

2019 blev også året hvor vi søsatte målrettede 

initiativer mod unge. Et af disse er teaterkonceptet 

Fritter, Fadøl & Forestilling. Det lykkes at afvikle 5 x 

Fritter, Fadøl & Forestilling i 2019, som er et 

simpelt – men ambitiøst – folketeater. Du får hvad 

du ser; et lille måltid mad, en fadøl og en spritny 

teaterforestilling til den nette sum af 65 kr. Vi har 

oprettet en forening til at tage vare på dette 

initiativ og kan således søge særskilte midler til 

teater-produktionen.  

Vi har også sat fokus på bæredygtigheds-

dagsordenen i forhold til de frivillige. Vi har dels 

arrangeret seminarer for at øge kendskabet til den 

grønne omstilling, vi har taget konkrete initiativer 

(eks. indkøbt service til GeLinde i 

genbrugsbutikker, og dermed minimeret brugen af 

engangsservice), vi har inviteret ReThinkers på 

udflugter til virksomheder, som arbejder med 

cirkulær økonomi samt affaldshåndtering, og 

endeligt har vi skrevet en Grøn ReThinker-

Håndbog. 

Vi sluttede 2018 af med et stort ReThinker Lucia-

optog fra Domkirken til Aarhus Street Food Marked 

gennem Strøget. Det var en stor succes og en 

pragtfuld oplevelse for både deltagerne og 

tilskuere. Derfor har vi gentaget Lucia-optoget i år 

med start fra Aarhus Rådhus, hvorefter optoget 

bevægede sig gennem Strøget, forbi Domkirken og 

ned mod havnefronten hvor vi afsluttede ved 

trapperne på DOKK1. Her sang vi Lucia-sangen 

sammen med Aarhus Kano- og Kajakklub, som kom 

til vands.  
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Kort summary 
GeLinde fungerer som et sekretariat, hvor der 

gennem 2019 har været ansat 1 sekretariatsleder, 

3 frivilligkoordinatorer, 1 deltidsansat service-

assistent, 1 praktikant, 1 i en løntilskudsstilling 

samt 1 i jobprøvning.  

Gennem hele året har der været stor travlhed. De 

frivillige ReThinkers bliver tilbudt opgaver ad flere 

platforme: ReThinker Nyhedsbreve (udkommer ca. 

hver 2. uge), via Speed Meetings (se side 22), 

mailkorrespondancer og gennem diverse 

rekrutteringsmøder. Opgaverne er en blanding af 

programmets egne opgaver (f.eks. velkomstværter 

ved krydstogtanløb), understøttelse af mega-

events som Kong Arthur og Tall Ships Races samt 

opgaver hvor vi blot videreformidler behovet for 

frivillige for et bredt udsnit af byens organisationer 

og kulturinstitutioner. 

I løbet af 2019 har vi haft kontakt til ca. 100 

forskellige aktører, organisationer og 

kulturinstitutioner med henblik på at involvere 

frivillige ReThinkers. Derudover afholder vi utroligt 

mange sparringsmøder, oplæg og foredrag 

omkring frivillighed, ligesom vi tilbyder dialog og 

gode råd om koordinering og kommunikation med 

de frivillige.  

Der er også en stor, international bevågenhed 

omkring vores frivilligprogram, og vi har holdt 

oplæg og afholdt møder med Plovdiv (Bulgarien), 

Galway (Irland), Matera (Italien), Ljubliana 

(Slovenien), Tokyo (Japan), Pudong, (Kina), Malmö 

(Sverige), Manchester (UK), Cesis (Letland) med 

flere. 

VisitAarhus’ Frivilligprogram er med andre ord 

blevet et interessant fænomen og et kendt ”brand” 

både her i byen, på nationalt plan og internationalt. 

Vi er ligeledes blevet en rollemodel og 

sparringspartner for kommende Europæiske 

Kulturhovedstæder, og turistdestinationer kigger i 

vores retning, hvis de har ønsker om at koble 

frivillige velkomstværter til turismeindsatsen. 
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Salling Fondene er med det generøse bidrag til 

VisitAarhus Frivilligprogram den absolutte 

hovedsponsor. Vi sikrer synlighed for Købmand 

Herman Sallings Fond på flere måder. Dels fremgår 

fondens logo på beklædningen til de frivillige, i 

toppen af vores populære ReThinker Nyhedsbreve, 

på vores hjemmeside, i en lille præsentationsvideo, 

rent fysisk i vores lokale GeLinde samt i diverse 

marketingsmateriale for frivilligprogrammet (Roll 

Up, flyers osv.).   

Vi imødeser med store forventninger det 

kommende år. Dels vil året atter byde på 

omfattende opgaver i forbindelse med VM i 

badminton for landshold (Thomas Cup 

og Uber Cup), men også i forbindelse med et 

rekordstort antal krydstogtanløb, etableringen af 

en fan-zone ifm. EM i fodbold på havneområdet 

samt opstart af rekruttering af statister til 

Hobbitten får vi travlt. 

I løbet af året vil vi, med al sandsynlighed, også 

skulle finde et nyt lokale, da vi forventer at der 

snart vil komme en udvikling i byggeplanerne for 

Mindet 6. 

Vi har desuden et ønske om at dele mere viden om 

god praksis i forhold til rekruttering, motivering og 

fastholdelse af frivillige. Vi er derfor gået i gang 

med at lave den første research i forhold til at 

udbyde Master Classes om netop disse emner.  

Vi har desuden afholdt de første møder i 

forbindelse med et forskningsprojekt, som skal 

kortlægge motivation for Generation Z i forhold til 

det frivillige civilsamfund.  
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Vision for VisitAarhus Frivillighedsprogram  
…at udvikle frivillighed i Aarhus på tværs af grænser 

– (alder, nationalitet, fysiske, organisatoriske og 

sociale forhold), og skabe en ”FRIVILLIG FOR 

AARHUS organisation”, der sætter Aarhus på 

landkortet som byen med verdens mest 

imødekommende indbyggere: A city inspired by its 

people! 

 

Visionen manifesteres i et frivillighedsprogram, der 

kan tiltrække og fastholde frivillige omkring 

interessante opgaver og indsatser på tværs af 

byens kulturinstitutioner. Frivilligprogrammet har 

desuden til opgave at sørge for den nødvendige 

kommunikation, koordinering og planlægning samt 

bidrage til en organisering der, foruden at have 

plads til såvel fastansatte som deltidsansatte og 

frivillige, er åben for at involvere socialt udsatte 

borgere på GeLinde, som er frivilligprogrammets 

sekretariat og ”klubhus”. 

VisitAarhus ønsker et frivilligprogram af 

ovennævnte karakter, som kan blive en rollemodel 

og et eksempel på ”good practice” for andre byer 

og regioner – både i Danmark og i Europa. 

For at indfri denne vision skal frivilligprogrammet: 

 

• Tilbyde meningsfulde, varierede og 
spændende opgaver for indbyggerne i 
Aarhus og omegn og skabe gode, aktive 
relationer borgerne imellem 

• Være et synligt og velkendt aktiv for byen 
og hænge tæt sammen med byens image 

• Skabe et tæt samarbejde med flere af 
byens aktører, således frivillig-
organisationen kan understøtte både 
eksisterende events samt udviklingen af 
nye arrangementer 

• Være rollemodel, sparringspartner og 
inspirator for andre frivilligaktører i Aarhus 
og andre byer 

• Aktivt opsøge samarbejder for at involvere 
og aktivere flere unge i frivilligprogrammet 

• Aktivt opsøge samarbejder for at involvere 
og aktivere flere internationale borgere i 
frivilligprogrammet 
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Vi fastholder og øger antallet af frivillige ReThinkers 
Knap 1.300 af Kulturhovedstadens ca. 4.500 

frivillige gav i december 2017 samtykke til at følge 

med i VisitAarhus’ nye frivilligprogram. Dette tal 

steg til 1.550 ved udgangen af 2018 og er nu steget 

til 2.000 ReThinkers – dvs. at der i løbet af året har 

været en vækst på ca. 22%, altså mellem 40 og 50 

nye personer hver måned. Dette tal er reguleret for 

de personer, som i løbet af året har ønsket at 

forlade frivilligprogrammet.  

Der skal være en afstemt vækst mellem antal 

frivillige ReThinkers og frivilligopgaver. Vi har 

fortsat en fin fornemmelse af, at vi i de fleste 

tilfælde kan rekruttere det antal frivillige som 

efterspørges af de aktører, vi har kontakt med. Det 

er et mål at vækste i takt med opgaverne, således 

de frivillige har en fornemmelse af, at der er 

opgaver at få, men omvendt ikke er en umættelig 

kalden uafbrudt! 

I 2019 er den gennemsnitlige ReThinker 53 år - et 

fald i gennemsnitsalderen, som i 2018 var på 57 

år. Kønsfordelingen ligner landsgennemsnittet for 

frivillige; vi har 70% kvinder og 30 % mænd. Langt 

de fleste ReThinkers er lokale, dvs. at 80% bor i 

Aarhus eller én af forstæderne. Det er typisk 

store, prestigefyldte opgaver som eks. statist til 

Kong Arthur, der kan få frivillige til at bevæge sig 

over lidt større geografiske afstande.  

Vi har en kerne af frivillige, der består af meget 

aktive seniorer, som tager del i mange opgaver.
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GeLinde – vores fantastiske lokale 
Ejendomsselskabet Olav de Linde har frem til 1. juli 

2019 sponseret huslejen for vores lokale GeLinde. 

Dermed har Olav de Linde været en betydningsfuld 

sponsor for frivilligprogrammet i mere end 3 år. Vi 

betaler nu et overkommeligt beløb i husleje, taget 

den centrale beliggenhed i betragtning samt 

antallet af kvadratmeter.  

GeLinde er ekstremt vigtigt for os i arbejdet med 

de frivillige. GeLinde er dels en fysisk manifestation 

af frivilligprogrammet og dels et yderst værdifuldt 

mødested. Lokalet har en unik udstråling af 

kreativitet, rummelighed og god atmosfære, og det 

opleves og kommenteres af næsten alle, som 

opholder sig i rummet.  

GeLinde lægger først og fremmest ramme til et 

stort antal møder for og med de frivillige 

ReThinkers. Inden en frivilligopgave sættes i gang 

er GeLinde det naturlige mødested for 

informationsdeling og en god, fælles start. Vi 

afholder introduktions-møder for nye ReThinkers, 

og det er naturligvis også på GeLinde at vi afholder 

de populære Speed Meetings, diverse sociale og 

kulturelle arrangementer, workshops og interne 

planlægningsmøder.  

Vi har været gæstfrie i forhold til at lade andre 

aktører benytte lokalet, dette dels for at hjælpe 

små foreninger og aktører med et konkret 

lokalebehov og dels for at skabe synlighed omkring 

frivilligprogrammet blandt målgrupper, der ellers 

ikke vil være opmærksomme på os. På den måde 

har forskellige typer af organisationer, events og 

uddannelsesinstitutioner lånt/lejet lokalet 

heriblandt Foreningen for Grønlandske Børn, 

Foreningen Scene Kamp Aarhus, InternetWeek DK, 

MeetDenmark Seminar, Den Grønne Studenter- 

bevægelse, Danish & Fun og mange flere. 

En del møder bliver også afholdt på GeLinde i 

VisitAarhus regi såsom AirBnB værtskabsmøder, og 

VisitAarhus Gæsteservice- og Erhvervsturisme-

afdeling har afholdt diverse møder, personale- og 

teammøder mf. 
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Teater på GeLinde 
Fritter, Fadøl & Forestilling er et teaterkoncept som 

vi opstartede i begyndelsen af 2019 efter 

henvendelse fra to dygtige og foretagsomme unge 

mennesker fra Kaospiloterne. Konceptet har 

allerede imponeret og grebet fat i en bred skare af 

publikummer i Aarhus. Fritter, Fadøl & Forestilling 

er simpelt og samtidig superambitiøst – du får hvad 

du ser; et lille måltid mad, en fadøl og en spritny 

teaterforestilling til den nette sum af 65 kr. 

Ambitioner er at skabe en uhøjtidelig stemning, 

men bag kulisserne kæmper et yderst kompetent 

og energirigt team for at skabe en uforglemmelig 

oplevelse for det lokale publikum.  

Vi har etableret en bestyrelse omkring teater-

konceptet bl.a. for at sikre, at konceptet er mobilt 

og kan søge selvstændig funding. I bestyrelsen 

sidder to repræsentanter fra VisitAarhus’ 

frivillighedsorganisation, én kasserer, to 

repræsentanter fra det kunstneriske team samt én 

fra produktionsteamet.  

Fra forestilling til forestilling er størstedelen af det 

kunstneriske team udskifteligt og består af diverse 

skuespillere og dramatikere – hovedsageligt 

studerende fra Den Danske Scenekunstskole i 

Aarhus. Produktionsteamet vokser støt, men vi har 

et kernehold, som har været med til at udvikle og 

forbedre konceptet fra gang til gang. Alle arbejder 

frivilligt på produktionerne. 

Der er i skrivende stund blevet afviklet 5 udgaver af 

Fritter, Fadøl & Forestilling i 2019 for i alt 500-600 

publikummer.  
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Bæredygtighedsseminarer på GeLinde 
Flere og flere taler om en bæredygtig udvikling, og 

ingen kan være i tvivl om nødvendigheden af at 

gøre nogle ting anderledes, hvis vi netop skal sikre 

en bæredygtig udvikling. Vi har sat forskellige 

initiativer i gang for at sætte fokus på de tiltag som 

vi hver især umiddelbart kan gøre. 

I samarbejde med bæredygtighedsbureauet World 

Perfect har vi blandt andet afholdt fire 

kurser/seminarer på GeLinde, som handler om 

bæredygtighed. Vi har desuden skrevet en Grøn 

ReThinker-Håndbog, hvor målgruppen er frivillige, 

som går op i bæredygtighed. De frivillige er i 

kontakt med mange gæster og deltagere ved 

forskellige events, og de er derfor vigtige kilder til 

formidling. I håndbogen prøver vi at hjælpe de 

frivillige med at blive klædt godt på i mødet med 

gæsterne, så de frivillige kan snakke om 

bæredygtighed ud fra den konkrete situation de 

befinder sig i samt den motivation og det 

udgangspunkt de selv har. Håndbogen står i 

forlængelse af uddannelsesforløbet om 

bæredygtighed. 

 

Opgaver i 2019 
Året igennem har der atter været mange og meget 

forskellige opgaver at løse, så ambitionen om 

fortsat at udbyde en bred vifte af opgaver er i den 

grad til stede. Mange af byens kulturinstitutioner 

og aktører har nu stiftet bekendtskab med 

ReThinkers, og derfor er vi blevet en naturlig (og 

nødvendig) samarbejdspartner for mange. 

Opgaverne til de frivillige kommer via tre kanaler: 

a) ad egen drift og initiativ b) gennem samarbejde 

om store mega-events i byen c) fra forskellige 

aktører i byen, som har brug for (flere) frivillige.  

Opgaven som velkomstvært ved 

krydstogtanløbene er et eksempel på en opgave, 

som er skabt gennem egen drift, og her står 

frivilligprogrammet for al koordinering, 

kommunikation, vagtplanlægning, uddannelse og 

forplejning til de frivillige.  

Ved de store mega-events påtager vi os ligeledes 

koordineringsansvaret ift. de frivillige og har typisk 

et tæt samarbejde med en anden aktør f.eks. 

Aarhus Events eller Det Kongelige Teater. I disse 

tilfælde får vi tilført ekstra midler for at kunne 

lønne en frivilligkoordinator, og her følger udgiften 

til evt. forplejning og beklædning under eventen.  

I starten af året indgik vi i et samarbejde med 

International Community med henblik på at koble 

frivillige ReThinkers med internationale borgere, 

men efter ca. 6 måneders drift ønskede 

International Community at stoppe projektet.  

Vi ønsker dog fortsat at arbejde for flere 

internationale ReThinkers, hvorfor vores ReThinker 

Nyhedsbreve nu udkommer på både dansk og 

engelsk. Vi er fortrøstningsfulde i forhold til at 

fortsætte vores indsats mod internationale 

studerende og ægtefæller i det kommende år

 

http://worldperfect.dk/kontakt/
http://worldperfect.dk/kontakt/
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Forskellige aktører som har involveret ReThinkers i 2019 
Gennem året har vi koordineret frivillige samt 

formidlet og kommunikeret frivilligopgaver 

omkring følgende events og arrangementer (i 

alfabetisk orden) – her er knap 100 events: 

 
Art Weekend ⚫ Bakken Bears ⚫ Besøgsven for SIND ⚫ Bevæg dig for Livet – Senior  ⚫ BogSpiloppen ⚫ 
Botaniskhaves Venner ⚫ Burning Man European Leadership summit ⚫  Bæredygtighedsdag på Folkestedet 
⚫ Classic Race Aarhus ⚫  ClusterSquare – Cultureworks ⚫ CounterPlay Festival ⚫ Danish & Fun - 
International Community ⚫ Danmission i Gjellerup ⚫ Del dit fællesskab ⚫ Den Jyske Opera – Kostumesalg 
⚫ Den Jyske Opera - Opera i Parken ⚫ Den Jyske Opera - GrowOP! ⚫ Det Himmelske Juleshow ⚫ Det lille 
hus på havnen ⚫ Dinner with a Dane ⚫ Distortion ⚫ DK4 Koncerter og baropgaver ⚫ Folketingsvalget - 
Kultur- & Borgerservice ⚫ Food Festival ⚫ Food Film Festival ⚫ 5 x Fritter, Fadøl & Forestilling ⚫  Frivillig 
figurant til Sundhedsberedskabet i Region Midt ⚫ Fødevarebanken ⚫ Følgeven for psykisk sårbare ⚫ 
GasOrleans – Godsbanen ⚫ Goodlife Optog i Festugen ⚫ Hestefest på Vilhelmsborg ⚫ Himherandit søger 
statister // Scenekunst ⚫ ILT-festivalen ⚫ Internet Week Denmark ⚫ Konferencen AAL (Assistet Active 
Living) ⚫ Kong Arthur - Det Kongelige Teater – frivillige ⚫ Kong Arthur - Det Kongelige Teater – statister ⚫ 
Krydstogt velkomstvært v/VisitAarhus ⚫ Kulturkammerater ⚫ Kvindfo – mentor ⚫ LEGO Robot Olympiade 
⚫ LiteratureXchange - Aarhus Internationale Litteraturfestival ⚫ Litteratur konkurrencen for børn: 500 Ord 
(DOKK1) ⚫  Luciaoptog ⚫ Mentornetværket Langkærparken ⚫ Michelin - værtsopgaver i Musikhuset ⚫ 
Middelalderfestival i Horsens ⚫ Mini Maker Faire (DOKK1) ⚫ Moesgaard Museum - Køkkenhjælp ifm. Kong 
Arthur ⚫ Natteravnene i Aarhus ⚫ Naturhistorisk Museum  ⚫ Ocean Race – sponsorarrangement ⚫ 
Outdoor Festivalen i Ry ⚫ Performere til performancegruppen SIGNA ⚫ Primus Motor - Røde Kors Aarhus 
⚫ Repair Café ⚫ ReThinker Lucia-optog ⚫ Ridehuset Swinger - Aarhus Jazz Festival ⚫ Royal Run ⚫ 
Selskabslege - frivillige testpublikum og statister ⚫ SIND Erhverv ⚫ Snakke  Makker - Kirkens Korshær ⚫ 
Snikke-Snakke Makker - Kirkens Korshær ⚫ Stadsarkivet – Livsfortællinger ⚫ Statister til genopførsel af den 
første Smukfest ⚫ Tall Ship Races - Event Aarhus ⚫ Teater Kosmos - optog i festugen ⚫ Teater Viva - Singing 
Our Place ⚫ Teaterfestival i Horsens ⚫ Teaterkatapult ⚫ testpuplikum - ”lejlighedssange til enhver lejlighed” 
⚫ The Jungle Run ⚫ TV2 søger boliger til boligløse unge - nyt tv-program ⚫ United Change – Svalegangen 
⚫ Vilhelmborg festspil ⚫ Vin & Velgørenhed ⚫ Vinterherberg - Kirkens Korshær ⚫ VM i Cross Country - 
Aarhus 1900 ⚫ Åben Havn ⚫ Åbning af Europæisk Kulturregion ⚫ Åbyhøjløbet ⚫ Aarhus City Welcome ⚫ 
Aarhus Havneløb ⚫ Aarhus United (Håndbold-Festuge) 
 

 

Nogle arrangementer har kun haft brug for ganske få frivillige og andre flere hundrede.  

 

Kong Arthur 
I sommeren 2019 lagde Det Kongelige Teater atter 

vejen forbi Moesgaard - denne gang med 

forestillingen Kong Arthur. Forestillingen blev vist 

29 aftener (fordelt på 6 uger) hen over sommeren 

i de flotte kulisser i landskabet omkring 

Moesgaard Museum. Der var plads til 3.400 

publikummer hver aften og i alt så over 59.000 

feststemte publikummer forestillingen, som er 

Nordens største udendørsforestilling.  

 

Det store set-up er skabt via et samarbejde 

mellem Det Kongelige Teater, Aarhus Kommune 

og Moesgaard Museum.  

Aarhus Kommune har indgået en 

samarbejdsaftale med VisitAarhus 

Frivilligprogram om at vi hjælper med rekruttering 

af de omkring 100 statister på scenen samt de ca. 

240 frivillige, der hjælper til med praktiske 

opgaver omkring afviklingen af de mange 

forestillinger.  



14 
 

Frivilligprogrammet har tilknyttet én 

frivilligkoordinator i rollen som statistkoordinator. 

Statistkoordinatorens rolle starter allerede i 

oktober, året før selve forestillingen, med 

rekruttering af de frivillige statister. 6 måneder 

inden forestillingen planlægges der øvedage, 

workshops, kostumeprøvning mm. for statisterne 

– både udenfor Moesgaard og på Moesgaard.  

Én af de væsentligste opgaver for 

statistkoordinatoren er at skabe gode rammer, 

tryghed og faste rutiner for at opretholde 

begejstringen og lysten blandt statisterne under 

hele forløbet. Som frivillig statist binder man sig 

for hele perioden og i løbet af en 

forestillingsperiode vil hver enkelt statist totalt set 

lægge 350 timers arbejde i øvelser, forberedelse 

og under selve forestillingerne.  

 

Det er en enorm opgave at rekruttere, motivere og 

fastholde statisterne til denne krævende og 

ulønnede opgave. Heldigvis oplever de frivillige 

statister hele processen som en form for 

højskoleophold, hvor der er fokus på 

sammenhold, personlig udvikling og på at træne 

nye kompetencer. Og ja, der bliver naturligvis også 

rykket nogle personlige grænser, når du som 

amatør statist skal stå foran en tribune med op 

mod 3.400 publikummer. 

 

Når forestillingerne starter, sætter vi ind med en 

gruppe af ca. 40 frivillige ReThinkers pr. forestilling 

i de seks uger forestillingen løber over. Dette set-

up arrangeres af yderligere to 

frivilligkoordinatorer, hvis arbejde det er at 

kommunikere, rekruttere, planlægge, koordinere 

samt stå for vagtplaner, briefings, informationer 

mm. Det er afgørende at de frivillige oplever en 

velorganiseret og god opgave i forbindelse med 

teaterforestillingen. Af frivilligopgaver kan blandt 

andet nævnes velkomstvært på p-området, 

programsalg, pladsanvisning på tribunen, hjælp i 

café og oprydning.  

Vi glæder os til 2021, når Det Kongelige Teater 

vender tilbage med forestillingen Hobbitten, som 

er instrueret af Kasper Holten. 
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Citater: 

”...det jeg laver er med til at give folk en helt speciel oplevelse” 

 Camilla, Kong Arthur 2019 

 

” Det, der sker bagved scenen, elsker jeg. Den myretue af helt organiserede aftaler er imponerende og sjovt 

at være en del af. Og når de aftaler, man har lavet, lykkes på scenen, så giver det stor glæde.”  

Tinne, Kong Arthur 2019 

 

”…noget af det bedste under Kong Arthur har været at træne intensivt med stage-fight hos nogle af Nordens 

dygtigste stuntfolk”  

Peter, Kong Arthur 2019 

 

”Jeg har nydt at "lege" ude på Moesgaard i de skønne sommeraftenener og bruge en helt anden side af mig 

selv end det jeg gør i mit arbejdsliv.”  

Anonym Statist, Kong Arthur 2019 
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Fra: xxx 

Sendt: 2. juli 2019 08:41 

Til: rethinkers <rethinkers@visitaarhus.com> 

Emne: Re: TAK 

Kære alle på Gelinde. 

Selv mange tak - det var en fornøjelse af være med til - noget som gør en stolt af at være ReThinker. 

Ikke mindst den gode planlægning og ledelse gjorde, at man helt kunne slappe af med sin opgave og nyde 

at være en del af helheden. 

Fortsat rigtig god sommer og på glad gensyn. 

Martha 

 

The Tall Ships Races 
I 2019 var Aarhus sluthavn for The Tall Ships 

Races, som blev afviklet af Aarhus Event i 

samarbejde med Sail Training International.  

Det var et stort event hvor, 79 prægtige 

skoleskibe fra hele verden afsluttede deres race 

med fire dage ved kajen i Aarhus (1. august – 4. 

august). I de fire skønne sommerdage blev der 

skabt en stor maritim folkefest på havneområdet i 

Aarhus, som tiltrak mange besøgende.  

Med inspiration fra VM i Sejlsport blev en del af 

byens organisationer involveret i aktiviteter for de 

besøgende – såsom Naturhistorisk Museum, 

Fregatten Jylland og mange flere.  

Frivilligprogrammet involverede i alt 360 frivillige 

Rethinkers, der skulle løfte et hav af forskellige 

opgaver i forbindelse med Tall Ships Races. 

 

 

  

mailto:rethinkers@visitaarhus.com
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Aarhus Events og VisitAarhus’ Frivilligprogram 

havde et tæt samarbejde om The Tall Ships Races, 

og en frivilligkoordinator blev ansvarlig for 

rekruttering og identifikation af de forskellige 

opgaver samt sørge for, at der var et godt og 

informativt informations-flow til alle frivillige.  

Opgaven for frivilligkoordinatoren startede i 

november 2018 og frem til afrapportering i august 

2019 efter eventens afslutning. 

Med viden og erfaringer fra VM i Sejlsport i 2018 

var der mange ReThinkers, som meget gerne ville 

være en del af endnu et maritimt event og skabe 

en fantastisk stemning for både 

besætningsmedlemmer og de besøgende. De 

mange frivillige ReThinkers var involveret i 

forskelligartede frivilligopgaver blandt andet 

klargøring af eventområde (før 1. august), føring af 

shuttle-færgen, opgaver i forbindelse med 

bespisning af frivillige, hjælp ved aktiviteter for 

besøgende og besætningsmedlemmer, sikkerhed 

og trafik, hjælp med en parade for alle 

besætningsmedlemmerne, som velkomstværter 

for de besøgende og ikke mindst stod en gruppe 

ReThinkers med den stor opgave som 

forbindelsesofficer, dvs. som bindeled mellem 

skibe og land/havn. 

I alt har ca. 525.000 gæster besøgt havneområdet 

i Aarhus i forbindelse med Tall Ships Races. 
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Det var skønt at være en del af, at være sammen med andre frivillige, se de mange glade mennesker og ikke 

mindst de smukke skibe og deres besætninger. 

Det var også dejligt at være med i Beerchoir og Frivillig koret.  

Jeg stortrives ved at deltage i sådanne events og gør det gerne igen! 

Lene, The Tall Ships Races 2019 

 

Det bedste for mig har været at lave meningsfulde opgaver i sammenhængen, både ved opbygningen og 

ved selve arrangementet, hvor jeg arbejdede med genbrug, affaldsindsamling, de 17 verdensmål og plastik i 

havene sammen med gode organisationer og dedikerede mennesker. Vores teamleder var en stor 

inspirationskraft med gåpå mod og særdeles godt humør. Det var en fornøjelse, og organiseringen fungerer. 

Det er vigtigt for os frivillige! 

Niels Erik, The Tall Ships Races 2019  

 

Syntes det er fantastisk motiverende - omgivet af glade gæster og crews, der alle syntes at have det godt.  

Og vi frivillige er gode til at hjælpe hinanden.  

Og her skal bestemt også nævnes de helt fantastiske mennesker, der sidder på GeLinde - positive, positive 

og positive;)   

Jeg er også specielt glad for opgaver udendørs - når det er godt vejr;)  

 Jeg elsker jo at møde nye mennesker, og gerne bruge sprog.  

 Det er også med stolthed, at det lykkes vores by at løfte sådan en opgave. Gennem min tid i Aarhus 

(flyttede hertil i 2008) er Aarhus vokset og vokset hvad angår tilgang af events, og selvfølgelig giver det 

større og større erfaring hos projektledere m.fl., som så igen genererer flere arrangementer, fordi 

arrangørerne oplever stor professionalisme og afvikling. 

Anne-Lise, The Tall Ships Races 2019 
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Krydstogt velkomstværter 
 

Når krydstogtgæsterne ankommer til Aarhus får 

de en helt særlig velkomst. Et team af ca. 24 

frivillige velkomstværter, med stor kærlighed til 

byen, står klar til at tage imod gæsterne og dele 

ud af deres passion for Aarhus.  

Den autenticitet og troværdighed, de frivillige 

møder gæsterne med, er med til at skabe en 

fantastisk helhedsoplevelse. 

 

 

”Det er rigtig dejligt at vide, at vi gør en positiv forskel for gæsterne. Det er det, vi er her for.”  

ReTthinker Anne-Mette Weise Pedersen 

 

  



20 
 

  



21 
 

ReThinker arrangementer i løbet af et år 
 

  Antal i 2019 
Antal 

ReThinkers/deltagere 

ReThinker Arrangementer     

4-dages rejse til Plodiv (egenbetaling), åbning af Europæisk 
Kulturhovedstad i Bulgarien.   

24 

Fredagsbar og nytårskur  4 424 

Informationsmøde for NYE ReThinkers  7 137 

Speed Meeting 7 750 

”Klap på Skulderen” takkefest på Savværket   272 

      

ReThinker Udflugter     

Domkirken   25 

Aarhus Teater    53 

Ivars Herreværelse    23 

Hotel Royal og Kvinde Museet    43 

Besøg på Brandstationen    22 

Kong Arthur Backstage    42 

Havnerundfart    118 

Naturhistorisk Museum // Frihedens Værksted    29 

Kunstudstillingen 30x30   27 

SPOR Kunsten   22 

Himmerlands Grovvarer og Bylageret    30 

Jazzkoncert for DK4  5 91 

Bag om valget v/Jørgen Elklit   56 

Retten i Aarhus  2 58 

Steno Museet    28 

Ole Rømers Observatoriet og Dronningens Have   25 

Blixens i Gjellerup   30 

      

Diverse      

Lucia workshop  3 44 

Good Life // interaktivt teateroptog i Festugen   15 

Lucia Optog   197 

      

Bæredygtigheds Initiativer     

Grønne Seminarer m. forskellige temaer 4 106 

Informationsmøde for Danmark for Målene   35 

Besøg Dansk Affaldsminimering og Marius Pedersen 
Organiskaffalds håndtering   

26 

    2752 
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Overblik over Speed Meeting – 2019 
7 gange i løbet af 2019 afholdte vi Speed Meeting, 

hvor frivillige ReThinkers og arrangører får 

mulighed for at møde hinanden. Vi inviterer 6-

8 arrangører forbi til at fremlægge deres 

kommende projekter på blot 7 minutter for de 

frivillige. Styrken ved konceptet er, at 

projektlederne selv får mulighed for at præsentere 

deres indholdsrige og værdiskabende opgaver for 

en skare af potentielle og aktive frivillige. Jo mere 

levende og motiverende en præsentation, jo større 

er sandsynligheden for at de fremmødte 

ReThinkers efterfølgende melder sig som frivillige 

til projektet. 

Efter alle fremlæggelser har de frivillige 

mulighed for at møde arrangørerne ansigt til 

ansigt. Det er en super måde at netværke på og få 

større kendskab til de kommende events. Det hele 

foregår frivilligt, hvilket vil sige at de frivillige kun 

melder sig til opgaver som de finder interessante. 

Vi har god erfaring med, at Speed Meeting 

skaber et gensidigt udbytte for både de frivillige og 

arrangørerne. Gennemsnitligt møder mere end 

100 frivillige ReThinkers op til Speed Meeting, og 

dropper der med den komfortable sofa, Netflix og 

andre magelige aktiviteter for at nyde fællesskabet 

og blive fristet af kommende opgaver. 
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.Speed Meeting #1 Speed Meeting #2 Speed Meeting #3 Speed Meeting #4 

Dato: 
29. januar 2019 (GeLinde) 
 

Dato:  
6. marts 2019 
(GeLinde) 

Dato:  
25. april 2019 
(GeLinde) 

Dato:  
11. juni 2019 
(GeLinde) 

Antal deltagere: 147  Antal deltagere: 134  Antal deltagere: 82  Antal deltagere: 115  

Aktører: Aktører: Aktører: Aktører: 

Kor: Aurora Poetry Slam   
Classic Race Aarhus 

Primus Motor | Røde Kors 
Aarhus 

Folketingsvalg | Kultur- & 
Borgerservice – Aarhus 
Kommune 

Botanisk Haves Venner 

Danish & Fun – International 
Community  

VM I Cross Country | Aarhus 
1900 

Frivillig til Kong Arthur | 
VisitAarhus 

 

Tall Ships Races 

Film i Skoven 2019  

LittX 

Børns Voksenvenner 

Varm Velkomst 

Café Moesgaard Museum // 
Kong Arthur  

Danmark for målene 

Bæredygtighed v/World Perfect 

Fordelskortet: Aarhus Card–- 
hvad er det? 

WetPoll 

Det Lille Hus på Havnen 

Skole OL 

Outdoorfestivallen 

Følgeven –   

Film i Skoven  

 

 

 

 

AAL Forum 

Middelalderfestival i Horsens 

Teaterfestival i Horsens 

Vilhelmsborg Festspil 

Food Festival 

Bakken Bears 

Ridehuset Swinger 

Kong Arthur 

 

 

Speed Meeting #5 Speed Meeting #6 Speed Meeting #7  

Dato:  
20. august 2019 

(GeLinde) 

Dato:  
27. september 2019 

(FO-Byen) 

Dato:  
5. november 2019 

(GeLinde) 

 

Antal deltagere: 113 
 

Antal deltagere: 60 
 

Antal deltagere: 99 
 

 

Aktører: Aktører: Aktører:  

 Katrine Volsing   
Aarhus City Welcome 

SIND Erhverv 

GasOrleans 

Kvinfo 

Aarhus United – The Beach 

GrowOP!Festival 

Food Film Festival 

Del Dit Fællesskab 

Bevæg dig for Livet – Senior 

Mini Maker Faire 

Kulturkammerater 

BogSpiloppen 

Fødevarebanken 

Verdensmålene – Hvad kan vi 
bruge dem til? 

Classic Race Aarhus 

Vinterherberg – Kirkens 
Korshær 

Repair Café 

Det Himmelske Juleshow 

Lucia 

 

 

 

 

https://www.visitaarhus.dk/danmark/fordelskort/aarhuscard-oplev-aarhus-for-mindre


24 
 

Kommunikation 

ReThinker Nyhedsbreve 
 

I 2019 er der udsendt 24 ReThinker Nyhedsbreve som formidler opgaver for frivillige samt diverse 

arrangementer og ReThinker udflugter. Det er et krav, at du som frivillig ReThinker modtager 

nyhedsbrevene, da det er vores primære kommunikationsplatform. Det betyder, at man, ved afmelding af 

nyhedsbrevet, samtidig bliver slettet fra medlemssystemet. 

 

Når nyhedsbrevet lander i mailboksen hos de frivillige ReThinkers vil gennemsnitlig 60-65% af modtagerne 

åbne nyhedsbrevet og læse hele eller dele af nyhedsbrevet.  

 

Nyhedsbrevet udkommer både på dansk og på engelsk. 

 

Facebook & Instagram 
ReThinkers har deres egen Facebook-gruppe, som hedder ReThinkers – VisitAarhus. Der er ca. 1700 

medlemmer af gruppen. Der findes også en række undergrupper til ReThinker Facebook-gruppen, f.eks. er 

der en gruppe for de frivillige krydstogtværter, statisterne og de frivillige til Kong Arthur, en gruppe for 

teamledere til arrangementer osv. 

ReThinker-gruppen bliver kun i begrænset omfang anvendt til at rekruttere frivillige til opgaver. 

Hovedvægten af opslagene er billeder og oplevelser, som de frivillige selv deler, og gruppen er på den måde 

med til at underbygge kulturen og give oplevelsen af, at det er hyggeligt, meningsfuldt og sjovt at være 

ReThinker!  

Vi har også en profil på Instagram under profilen ReThinkeraarhus, hvor vi ligeledes deler billeder af de 

frivilliges opgaver. Profilen har godt 1.000 følgere. 
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Oplæg, foredrag og sparringssamtaler 
I løbet af året bliver medarbejderne på GeLinde hyppigt kontaktet vedr. sparring, inspiration og konsultation 

omkring arbejdet med frivillige. I 2019 har vi været involveret i følgende: 

1. Foredrag: Sct. Georgs Gilderne – under temaet: Frivillighed og Motivation 

2. Præsentation og sparring i Galway, Irland – opbygning af et frivilligprogram omkring en 

kulturhovedstad. Galway er kulturhovedstad i 2020. 

3. Advisory Board – Frivilligcenter Aarhus i Grønnegade 

4. Vi deltager i et DK4 TV-program, som ønsker at sætte fokus på VisitAarhus Frivilligprogram 

5. Oplæg om frivillige i kulturlivet: Det Internationale Kulturpanel (Aarhus, Aalborg og Manchester) 

6. Medskaber af ”Lyst til Ledelse” i samarbejde med Frivilligcenter Aarhus, Muskelsvindfonden og 

Aarhus Ungdoms Fællesråd. Legacy-projekt efter Europæisk Frivillighovedstad.  

7. Foredrag: Aarhus Universitet, oplæg om frivillighed for medicinstuderende (ifm Sex-Expressen) 

8. Samarbejdsaftale med Copenhagen 2021 (Copenhagen Pride og PAN-idræt) – de ønsker at etablere 

et frivilligprogram med flere tusinde involverede. 

9. Foredrag: Aarhus Universitet, oplæg om frivillighed for statskundskabsstuderende  

10. Foredrag: Elværket i Aabyhøj – oplæg om frivillighed og arven efter Aarhus 2017 

11. SiteVisit/oplæg om VisitAarhus frivilligprogram – Ocean Race (på foranledning af Aarhus Event) 

12. Sparring: Distortion (København) 

13. GeLinde lægger hus til et åbent ”Sydhavns Bylivskontor” 

14. Ulla indtræder i bestyrelsen for Slagteriet i Holstebro 

15. Kirkens Korshær – sparring om frivillighed, vedr. butikker, nødherberg, mentorordninger 

16. Foredrag: Aarhus AROS Rotary - Frivilligprogrammet ReThinker – et varigt spor efter Europæisk 

Kulturhovedstad 

17. Ulla indtræder i referencepanelet for lederuddannelsen ved VIA University 

18. Oplæg om frivillige velkomstværter ved krydstogtanløb – workshop til den internationale 

turismekonference ECM i Ljubliana  

19. Sponsor arrangement: rundvisning i Musikhuset og koncert Band of Horses + premiere Kong Arthur 

20. Oplæg for kinesisk delegation fra Pudong, som besøger Aarhus Kommune (på foranledning af 

Borgmesterens afdeling) 

21. Oplæg: studerende fra Journalisthøjskolen – Hvad kan et frivilligprogram ift. oplevelses - 

kommunikation? 

22. Sparring: Idrætsmødet i Aalborg – Det frivillige engagement 

23. Oplæg for Danske Andelskassers Bank A/S 

24. Stand: Aarhus City Welcome arrangement på DOKK1 

25. Foredrag: Aarhus Universitet, oplæg om frivillighed for ARTS Management-studerende 

26. Besøg fra Tokyo Universitet, professor Kaori Ito laver research til ny publikation om 

borgerinddragelse og frivillighed 

27. Besøg af delegation fra Japan, research ift. demokratiske processer og frivillighed 

28. Oplæg for Eventnetværket Aarhus omkring frivillighed – samt vært for et netværksbesøg 

29. Oplæg for diverse mindre og større seniorklubber 

30. Paneldebat til Folkets Møde i FO-Byen 

31. Oplæg for hovedstadens 15 største idrætsforeninger (på foranledning af Københavns Kommune) 

32. Ringkøbing Skjern Kommune – oplæg og inspirationsmøde vedr. evt. etablering af et frivilligprogram 

a la ReThinkers  

https://www.lissiemarie.dk/2019/04/05/frivillige-seniorer-i-aarhus/
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33. Silkeborg Event – inspirationsmøde vedr. evt. etablering af et frivilligprogram a la ReThinkers (mini) 

34. Foredrag for ODM (Organisationen for Danske Museer) – Det frivillige Engagement 

35. Tema-eftermiddag for frivilligkonsulenter i Magistraten for Sundhed og Omsorg, Lokalcentre 

36. Oplæg for delegation fra Cesis i Letland, som overvejer at søge kandidatur om Europæisk 

Kulturhovedstad 

37. Heldagsbesøg af turistorganisationen fra Malmø. De er inspireret af frivilligprogrammet og ønsker at 

etablere noget lignende i Malmø. 

38. Oplæg i Herning – Take off arrangement for at booste frivilligheden i kommunen inden for sport, 

kultur og den sociale frivillighed. 

39. ”Fælles om frivillige” – oplæg vedr. frivillighed i foreningslivet. Arrangeret i samarbejde med Beder-

Malling Idrætsforening og Idrætssamvirket i Aarhus. 

40. Frivilligchef + 2 x frivillige ReThinkers på rejse til Matera i Italien. Matera er kulturhovedstad i år og 

ønsker at forankre frivilligprogrammet i byen // skypemøder, sparring og oplæg for en stor gruppe 

frivillige i Matera.  

41. Oplæg i forbindelse med MeetDenmark Seminar – frivillige som velkomstværter og ifm. konferencer 
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Organisationsdiagram for frivilligprogrammet 
Midlerne fra Salling Fondene og Aarhus Kommune 

(Kultur & Borgerservice) gør det muligt at ansætte 

to fuldtidsansatte frivilligkoordinatorer samt en 

deltidsansat serviceassistent på GeLinde. I kraft af 

de store koordineringsopgaver i 2019 med både 

Kong Arthur og ikke mindst The Tall Ships Races 

2019, har det været muligt at projektansætte 

endnu en frivilligkoordinator (seks måneder) med 

ekstra midler fra Aarhus Event. Vi har desuden 

modtaget udviklingsprojektmidler, svarende til fire 

måneders løn, fra Magistraten for Sundhed og 

Omsorg. 

  



28 
 

Således ser sekretariatet ud på GeLinde i dag: 
(OBS - Hver mandag holder vi GeLinde lukket, og alle medarbejderne i frivilligprogrammet sidder sammen 

med kollegaerne hos VisitAarhus på DOKK1) 

 

 
 

 

 

 

Synlighed for Salling Fondene 
Salling Fondene er med det generøse bidrag til 

Frivilligprogrammet ReThinkers hovedsponsor, og 

vi sikrer synlighed følgende steder: 

1) Nyhedsbreve – Salling Fondenes logo 

indgår i headeren af samtlige ReThinker 

Nyhedsbreve 

2) Salling Fondenes logo står på ryggen af alle 

ReThinker t-shirt. I 2019 blev der indkøbt 

nye orange ReThinker-jakker, hvor Salling 

Fondenes logo trykkes på skulderen. 

3) Der er lavet en lille præsentations-video – 

her fremgår Salling Fondenes logo 

4) Signatur på al mailkorrespondance i 

VisitAarhus – Salling Fondene er nævnt i 

alle mail-signaturer for alle VisitAarhus 

medarbejdere 

5) På GeLinde er indrettet et hjørne, som 

præsenterer Salling Fondene og de mange 

aktiviteter, som støttes på havneområdet i 

Aarhus. Logoet er desuden stort og 

tydeligt på vores væg dedikeret til 

sponsorer. 

6) Salling Fondenes logo er trykt på 

Frivilligprogrammets roll ups. 

7) Salling Fondenes støtte fremhæves i de 

forskellige PowerPoints, som benyttes til 

foredrag, oplæg, workshop osv. 

https://youtu.be/iEAKCWdXztw
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Fremtiden 
VisitAarhus har en vision om at være a city inspired 

by its people, og frivilligprogrammet er både en 

fysisk manifestation og en eksekvering af netop 

denne vision. 

Vi er i fuld gang med planlægningen af 2020, og vi 

imødeser endnu et fantastisk år. 

Thomas Cup og Uber Cup (VM i Badminton), 

verdenskongres i rehabilitering, 42 krydstogtanløb 

og meget mere er på tegnebrættet for 2020. 

VisitAarhus har i 2019 været igennem en 

omfattende fusionsrunde, således VisitAarhus 

Regionen i fremtiden vil dække Syd- og Norddjurs, 

Randers, Faurskov, Viborg, Skanderborg, Silkeborg 

og naturligvis Aarhus. Den nye, store destination 

kommer til at være en attraktiv turismedestination 

med unikt potentiale indenfor storbyturisme, 

erhvervsturisme, kyst- og naturturisme samt 

outdoor, og vi ser store muligheder for at få 

udbredt de gode erfaringer med frivillige i det nye, 

store geografiske område. 

Det er fortsat en klar fremtidig indsats at få øget 

mangfoldigheden blandt de frivillige.  Der er en 

række borgere, som står uden for fællesskabet, og 

hvor det kan have stor betydning at blive inviteret 

med i ReThinker-fællesskabet. Vi vil fortsætte 

vores indsats for at blive attraktive for flere unge, 

og vi vil yde en aktiv rolle for at tiltrække flere 

internationale borgere i frivilligprogrammet. 

Potentialet, i forhold til at udvikle gæsteservice på 

ikke-krydstogtdage og i forbindelse med 

erhvervskonferencer, er også stort. Dette vil også 

være et indsatsområde i de kommende år. 
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Hvad siger de frivillige ReThinkers? 
Her er samlet et lille uddrag af de tilbagemeldinger, vi har fået fra forskellige frivillige ReThinkers gennem 

året: 

Fra: Niels Erik Andersen   

Sendt: 6. december 2019 15:58 

Til: Anne Lind Vidkjær <alv@visitaarhus.com> 

Emne: Re: Hjælp til at tage godt imod MeetDenmark d. 29. november 2019 

…det var en fornøjelse at kunne være til hjælp, og de øvrige byer har god grund til at misunde den 

professionelle organisering af frivilligindsatsen gennem VisitAarhus. Det er ikke mindst derfor, det er 

givende at være frivillig… 

Mvh 

Niels Erik, ReThinker 

 

Fra: Gitte 

Sendt: 27. juni 2019 10:20 

Til: Jens Blirup <jb@visitaarhus.com> 

Emne: Re: SV: SV: SV: SV: Hjælper til Kong Arthur 

Hej Jens 

Nu vel på den anden side af opgaven, og jeg må sige, at jeg har en glad fornemmelse i maven. De første par 

timer var "svære", når man møder ind til nogle, der har været der rigtig mange gange, men kørte hjem i 

aftes og var smilende. Selvom det er frivilligt arbejde, vil jeg sige tak for udfordringen. Jeg tror ikke, at det 

bliver sidste gang. 

Hilsen Gitte, Horsens 

 

mailto:jb@visitaarhus.com
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Pressen 
VisitAarhus kan allerede nu dokumentere, at vi 

med frivilligprogrammet på mange områder 

understøtter byens blomstrende og mangfoldige 

kultur- samt erhvervsliv. Vi bidrager og øger 

sammenhængskraften i byen, og 

frivilligprogrammet er til glæde og gavn for mange 

af Aarhus’ institutioner, organisationer, gæster og 

ikke mindst borgere.    

Visionen med frivilligprogrammet er at skabe en 

frivilligorganisation for Aarhus på tværs af 

arrangementer, events, turisme og kulturgenrer. 

VisitAarhus ønsker at sætte Aarhus på landkortet 

som byen med verdens mest imødekommende 

indbyggere, og frivilligprogrammet er i den grad en 

operationalisering af dette.  

Pressen har ved flere lejligheder i 2019 udvist 

interesse for frivilligprogrammet – her er et udsnit: 

 

December 2018: Lucia-optog I Aarhus med frivillige ReThinkers 

TV2 Østjylland 

DK4 – portrætprogram om frivillige seniorer i Aarhus 

Frivillige seniorer i Aarhus 

Radio-interview med Smil Internet Avis v/Jacob Aakjær Bang 

https://www.youtube.com/watch?v=fqF42ZBaZQc 

Artikler vedr. Fritter, Fadøl og Forestilling 

Lokalavisen Aarhus: 

Fritter, fadøl og forestilling: Nyt folkeligt teaterkoncept i Aarhus 

Netmagasinet VINK: 

http://www.vinkaarhus.dk/ikke-kategoriseret/uformel-og-ambitioes-soendagsbajer-med-fedtede-fingre/ 

Frivillige hjælpere til Kong Arthur søges 

Århus Stiftstidende 

Frivillige velkomstværter ved krydstogtanløb 

TV2 News 

Frivillige byder turister velkommen i Aarhus 

SAS Fly Magasin 

Frivillige står i kø til Tall Ships Races 

JyllandsPosten 

Stemningsreportage fra Tall Ship Races 

TVAarhus 

https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/frivillige-vil-lave-verdens-laengste-luciaoptog
https://www.youtube.com/watch?v=gSJJusvePNA
https://www.youtube.com/watch?v=fqF42ZBaZQc
https://aarhus.lokalavisen.dk/kultur/2019-03-01/-Fritter-fad%C3%B8l-og-forestilling-Nyt-folkeligt-teaterkoncept-i-Aarhus-4239933.html
http://www.vinkaarhus.dk/ikke-kategoriseret/uformel-og-ambitioes-soendagsbajer-med-fedtede-fingre/
https://stiften.dk/artikel/kong-arthur-s%C3%B8ger-hj%C3%A6lpere-2018-11-2
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-04-1900-frivillige-aarhusianere-tager-imod-turister-fra-hele-verden
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-04-1900-frivillige-aarhusianere-tager-imod-turister-fra-hele-verden
https://www.rethinkers.dk/media/177332/varm-velkomst-i-aarhus-sas-flymagasin.pdf
https://jyllands-posten.dk/aarhus/ECE11522465/Frivillige-st%C3%A5r-i-k%C3%B8-til-at-f%C3%B8re-Tall-Ships-Races-sikkert-i-havn-%C2%BBVi-er-Tordenskjolds-soldater%C2%AB/
https://www.tvaarhus.dk/stemningsreportage-tall-ships-races?fbclid=IwAR3R4mGjxQ40-X6WOk388IkPHrrZVHMQdyJIPDqToT9gkOYtFBzgyFvOMKc
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Lille portræt video fra GeLinde med frivilligkoordinator Malene 

Anderkende TV 

GoodLife Optog i Aarhus’ gader under Festugen 

TV Aarhus: 

Optakt: https://www.tvaarhus.dk/kosmos-good-lift-optog-aarhus 

Under festivalen: https://www.tvaarhus.dk/optoget-good-life 

En varm velkomst til nye borgere i Aarhus 

Aarhus Stiftstidende 

Et skulderklap til ReThinkers 

Aarhus Stiftstidende 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3dxEGqlZ38I&fbclid=IwAR2Rpvi4WgagIVGgVBRYOuVWzoI1HrYc02xWJiFMEW7jAoy6fu0bqqFwNrQ
https://www.tvaarhus.dk/kosmos-good-lift-optog-aarhus
https://www.tvaarhus.dk/optoget-good-life
https://stiften.dk/aarhus/800-udenlandske-tilflyttere-fik-en-varm-velkomst-Nye-faellesskaber-er-et-kodeord-for-os/artikel/604194
https://stiften.dk/artikel/skulderklap-til-ReThinkers

