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Aarhus er sagen!
2020 har været et år, som har givet stof til
eftertanke og lært os at tænke på nye måder.
Heldigvis er omstillingsparatheden og handlekraften hos VisitAarhus Frivilligorganisation intakt.
Sammenholdet er fortsat stærkt, og fællesskabet
og opfindsomhed får os igennem udfordrende
tider.

I 2020 udsender vi vores nyhedsbreve med den
sædvanlige hyppighed – ca. hver anden uge - men
med et indhold der er mere rettet mod at involvere
de
frivillige
Rethinkers
i
byvandringer,
rundvisninger og udendørs opgaver. Opgaver dog i
mindre skala end vanligt. De forskellige
restriktioner
om
forsamlingsforbud
gav
udfordringer, men heldigvis er vi i stand til løbende
at
tilpasse
deltagerantal
og
gældende
anbefalinger.

2020 tegnede ved årets begyndelse til at blive
mere roligt end det foregående, med opgaver
spredt med let hånd ud over året. Vi kom godt fra
start med frisk vind i sejlene, efter at Aarhus
Onsdag i juledagene 2019 havde prydet
avisforsiden med overskriften ”De frivillige har en
fest” og efterfølgende en stor veloplagt artikel om
de frivillige ReThinkers. I januar strømmede nye
frivillige til. Mellem 5-7 nye frivillige blev skrevet op
i medlemssystemet om dagen i de første mange
uger i det nye år.

Vi får også søsat vores nye eksterne satsning med
at udbyde kurser med navnet ”Master Class - skab
værdi med frivillige”. Vi oplever en kolossal
interesse for vores Master Class. Vores vigtigste
budskab på vores Master Class er at et succesfuldt
frivilligprogram skal hvile på 3 elementer. Ét af
disse elementer er sagen – der skal være ”en sag”
som du kan støtte som frivillige. Hos vores frivillige
ReThinkers er Aarhus sagen!

Vi havde netop afholdt to store og vellykkede
Speed Meetings i januar og i begyndelsen af marts
med knap 250 fremmødte frivillige, da gulvtæppet
blev trukket væk under event- og kulturlivet af
COVID-19. Med et snuptag udsættes og aflyses alle
arrangementer, festivaler, krydstogtanløb.

Heldigvis bød 2020 på mange nye og alternative
opgaver, som betyder, at vi kan se tilbage på et år
fuld af nye aktiviteter og oplevelser, som vi slet ikke
havde kunnet forestille os ved årets begyndelse!

ReThinkers på GeLinde – fotograf: Per Bille
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begyndelse at omsætte denne omfangsrige
ekspertviden og erfaring til et kursusforløb. I løbet
af foråret blev det muligt at gennemføre fire
Master Class og i sensommeren endnu fire. Vi er i
øjeblikket i fuld gang med at lægge sidste hånd på
udbuddet af Master Class i 2021.

Året der gik
Året var kun få måneder gammelt, da de sorte
skyer trak op og den 11. marts trak tæppet væk
under mange af de arrangementer der plejer at
kalde på hjælpe fra de frivillige ReThinkers.

Alternative opgaver – og et hav af udflugter

Tilpasning til COVID-19 virkeligheden

En af de alternative opgaver var ”Et ring der rør”,
for selv om Corona-virus er snedig og lumsk, så
smitter den ikke via telefonisk kontakt.
Myndighederne anbefalede at der blev skruet op
for den telefoniske kontakt, og derfor tog vi initiativ
til, at vi ringes ved og holder kontakt
blandt ReThinkers. Omkring 60 Rethinkers meldte
sig til ”Et ring der rør”, et ukendt antal til Røde Kors
Hjælpenetværk og der blev udvekslet et hav af
gode fif om gode lokale naturoplevelser i den
dejlige forårssol - og anbefalinger til bøger,
vandreture osv.

Set i lyset af at mange af vores sædvanlige opgaver
ikke kunne gennemføres i 2020, har vi tilpasset
personalet og lønudgifterne på vores sekretariat
GeLinde. Dels måtte vi allerede tilbage i maj
fritstille vores praktiske GeLinde Koordinator, idet
alle fysiske fremmøder og aktiviteter på GeLinde
var reduceret til et minimum. Desuden er to af
frivilligkoordinatorerne også knyttet til andre
projekter hos VisitAarhus i denne periode, hvor
COVID-19 har fyldt så meget i forhold til aktiviteter
for de frivillige. Til gengæld har vi mandet op med
ekstra ressourcer til kommunikation og den
igangværende proces med fondsansøgninger.

På Tangkrogen blev der etableret en P-scene – og
her kunne de frivillige ReThinkers også give en
hånd med! Alt i alt blev de frivillige hen over året
præsenteret for forskellige værtsopgaver, blandt
andet i forbindelse med Tivoli Friheden’s
Blomsterfestival i alle de travle sommeruger,
opgaver hos Fregatten Jylland, Botanisk Have’s
Venner, Lydkunstfestivalen, De Grimmeste Aftner
med flere.
Det blev dog kendetegnet for 2020 at langt de
fleste aktiviteter vi kunne tilbyde de frivillige, blev
udflugter, rundvisninger og gåture med et formål.
Kreativiteten og initiativerne til at hjælpe med at
arrangere forskellige udflugter og rundvisninger
har været kolossal stor, og aldrig har vi udbudt så
mange forskellige udflugter.

Master Class i frivillighed
De seneste år er vi mange gange i løbet af året
blevet kontaktet af forskellige arrangører,
kommuner og idræts- og foreningslivet
vedrørende sparringssamtaler samt rådgivning
omkring opgaven at rekruttere, fastholde og
organisere frivillige. Derfor besluttede vi ved årets

Fotograf: Per Bille
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Vi retter blikket mod fremtiden
VisitAarhus har i 2019 og 2020 været igennem en
omfattende fusionering, således VisitAarhus
Regionen i dag dækker Syd- og Norddjurs, Randers,
Favrskov, Viborg, Skanderborg, Silkeborg og
naturligvis Aarhus.

Vores finansiering af VisitAarhus Frivilligprogram er
på plads frem til og med 2021. Vi er derfor i fuld
gang med opgaven at finde den fremtidige
økonomi.
I løbet af 2021 vil vi i samarbejde med Aarhus Event
indstille til Aarhus Kommunes Byråd om et fortsat
tilskud
til
driften
af
VisitAarhus
Frivilligorganisation.

Den nye store destination er en attraktiv
turistdestination med et stort og unikt potentiale
indenfor storbyturisme, erhvervsturisme, kyst- og
naturturisme samt outdoor.

Vi har i september afholdt et møde med Trine
Skjoldborg for at afsøge muligheden for at ansøge
Købmand Herman Sallings Fond igen i foråret 2021.

Dette har vi naturligvis et blik for og vi har særligt
fokus på potentialet for at udbrede frivilligheden
inden for outdoor turismeerhvervet og i
værtsrollen (á la krydstogtværter) i de store
naturparkområder i Randers og Djurslandområdet.
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Frivillige Rethinkers til World Clean Up Day – fotograf: Per Bille

Vi har en unik karakter, dels pga. det store antal af
tilknyttede frivillige, men det er ligeledes en helt
særlig konstruktion at de frivillige ikke er knyttet til
én given mærkesag, én festival, én specifik
idrætsgren eller én civilsamfundsopgave.

Hvordan virker VisitAarhus
Frivilligprogram?
Vi kalder de frivillige for ReThinkers – dette navn
stammer tilbage fra frivilligorganisationens
etablering i forbindelse med Europæisk
Kulturhovedstad.
Temaet
for
Europæisk
Kulturhovedstad Aarhus 2017 var ”Let’s ReThink”
og deraf inspiration til navnet for de frivillige. I dag
er det at være ReThinker en stærk del af
identiteten og brandet for de frivillige, og derfor
har vi valgt at videreføre dette navn.

En bank af frivillige ReThinkers
Den nemmeste måde at forstå VisitAarhus
Frivilligprogram er at tænke på de frivillige som ”en
bank af frivillige”. En bank af frivillige 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 året rundt.

I en tilfredshedsundersøgelse/APV udsendt i
foråret 2020 spurgte vi de frivillige om deres
opfattelse af dette navn, og heraf svarer ca. 2/3-del
af respondenterne at de oplever navnet
”ReThinker” som en positiv betegnelse for de
frivillige.

De frivillige ReThinkers bliver tilbudt opgaver ad
flere platforme
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Frivillige Rethinkers til Good Life Optoget

Platform

ReThinker Nyhedsbreve

Speed Meeting

Mailkorrespondance
/rekrutteringsmøder

Hyppighed

Udkommer ca. hver 2. uge

Ca. 5-7 gange per år

Efter behov

Korte afsnit der beskriver de
aktuelle opgaver.

Her mødes vores frivillige
ReThinkers og arrangører på
GeLinde.
6-8 arrangører pitcher
projekter på blot 7 minutter.

Ved udvalgte opgaver
udsender vi direkte mails til de
frivillige med beskrivelser af
opgaven.

De fremmødte ReThinkers
melder sig efterfølgende.

Volume

ReThinker Nyhedsbreve
udsendes til alle aktive
frivillige i vores
medlemssystem Venma.

Der deltager i gennemsnit
100-130 frivillige ReThinkers
per Speed Meeting.

Det er situationsafhængigt
hvorledes vi benytter direkte
mails

Ca. 2.200 modtagere/
nyhedsbrev

I 2021 vil vi arbejde for at
Speed Meeting også kan
udkomme digitalt.

Vi er meget opmærksomme
på ikke at spamme vores
frivillige.

ReThinker Nyhedsbreve
udkommer både på dansk og
på engelsk.

I 2020 blev det kun muligt at gennemføre to Speed
Meetings i januar og begyndelsen af marts. Vi
kunne friste med opgaver hos så forskellige aktører
som AGF, Røde Kors, Velkomstvært ved
krydstogtanløb, VM i Badminton, ”Stafet for Livet”
i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, ”Nye
Venner”, InternetWeek DK, grønlandske Nukiga,
Teater
Katapult,
Lions
Kræmmermarked,
Outdoorfestivalen i Ry, Classic Race, United Change
hos Svalegangen mm.
Når vi ser tilbage på 2020 har der gennem året
været mange ændringer, og ikke mindst tvivl om
muligheder for at gennemføre diverse aktiviteter.
Vi har hele tiden forsøgt at gå til vores opgave på
et så veloplyst grundlag som muligt, hvor vi har
afvejet muligheden for at tilbyde aktiviteter og på

At sende direkte mails kan
enten være for at rekruttere
flere frivillige – eller omvendt
kun ganske få frivillige.

samme tid udvise samfundssind og følge gældende
restriktioner og anbefalinger. Den 10. marts
udsendte vi et notat og en FAQ til alle de frivillige
Rethinkers, da vi har mange arrangementer på
trapperne i marts og april, og der er efterhånden
stor usikkerhed blandt de frivillige. Efter
statsministerens tale den 11. marts blev det hele
dog nemt, og alle aktiviteter i marts blev aflyst. I
løbet af de kommende uger blev samtlige
arrangementer og opgaver enten udsat eller aflyst,
og vi begynder at tænke i alternative baner.
I løbet af 2020 har vi haft kontakt til ca. 50
forskellige
aktører,
organisationer
og
kulturinstitutioner med henblik på at involvere
frivillige ReThinkers. Dette er ca. en halvering i
forhold til 2019, og en konsekvens af den markante

indflydelse COVID-19 har på afvikling af store
events, festivaler og kulturarrangementer.
Dette er listen med aktører og arrangementer hvor
de frivillige er blevet tilbudt opgaver i løbet af 2020.
De aktører og/eller opgaver, som er markeret med
fed, blev gennemført. De øvrige blev aflyst/udsat,
efter at rekrutteringen af frivillige blev iværksat.

AGF Clean Up Event l Bakken Bears l Bogspiloppen l Botanisk Haves Venner l Børns Voksenvenner l Classic
Race l ClusterSquare Cultureworks l Dada Dans l Dansk Flygtningehjælp l De Grimmeste Aftner l Den Jyske
Opera – I går og i morgen l DK4 Koncerter og baropgaver l DR2 Testpublikum l Et ring som rør’ l Europæisk
Kulturhovedstad 2020 – Galway l Eventyrjul l Farvergården i Ebeltoft l Festugen l Forberedelse - Royalt
besøg l Forskningsprojekt vedr. hjertestarter l Fregatten Jylland l Fritter, Fadøl & Forestilling l GeLinde
Husalf l Go' Aften GeLinde l Goodlife Optog i Festugen l Gæstetest nyt Hostel - BOOK1 l Improteater: Jeg
mangler ord l Internet Week Denmark l Jule Workshop - digital l Krydstogt velkomstvært v/VisitAarhus l
Kulturforvaltningen – Fribyforfatter l Kulturkammerater l Lone Landmand - en dag i marken l MSO
Naboskabskampagne l Online Befriender l Outdoor Festivalen i Ry l P-Scenen l Primus Motor - Røde Kors
Aarhus l Region Midt - bruger du høreapperat? l Ren By Aarhus - Strandevent l Repair Café l ReThinker
Fredagsbar-udvalg l ReThinker hjælp til Master Class l ReThinker Lucia-optog l Røde Kors l Røde Kors Butik
l Røde Kors Hjælpernetværk l Rådhuskoncerter l Sailing Aarhus Week l Skole OL Cross Stævne l Snup en snak
l SPOR Festivalen l Teaterfestival i Horsens l Teaterkatapult l The Jungle Run l Tivoli Friheden Blomsterfestival l Unge Ravne l United Change - Svalegangen l Vinterherberg - Kirkens Korshær l VM i
Badminton l Væredygtighedskonference l Værtsopgaver ved Tema-udflugter l Word & Movement Lab. l
World Clean Up Day l Aarhus Lydkunstfestival
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Fotograf: Per Bille

Der er stor forskel på de mange opgaver som bliver
udbudt. Nogle opgaver kræver mange frivillige,
andre kun få. Nogle aktiviteter spænder over lange
perioder og andre opgaver er kun få timers
varighed.

indgår et samarbejde med en anden aktør,
hvorefter vi står for frivilligkoordinator-opgaven
med at rekruttere, kommunikere, vagtplanlægge
og koordinere frivillig-indsatsen (f.eks. The Tall Ship
Races, AGF Clean Up Event). Eller den tredje kanal
hvor vi blot formidler for en institution, aktør eller
arrangør at der er behov for frivillige.

Opgaverne kommer fra tre forskellige kanaler
Opgaverne kommer fra tre forskellige kanaler.
Enten tilbydes de frivillige opgaver som vi selv har
taget initiativ til af egen drift, som f.eks. værtskabet
med frivillige når der anløber krydstogtskibe eller
vores store Lucia-optog. Den anden kanal er at vi

Kommentar fra en aktør SPOR Festivalen – efter rekruttering af frivillige i et ReThinker Nyhedsbrev:
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Kommentar om Speed Meeting – fra en frivillige ReThinker

Fra: Jesper Dybbro
Sendt: 4. marts 2020 19:30
Til: Ulla Svenningsen Lund <ul@visitaarhus.com>
Emne: Fornemt besøg…

Kære Ulla
….I øvrigt synes jeg, at speedmeeting i går var til UG med x og slange med en fantastisk
stemning (lige i din ånd) og fin servering.
Så jeg tænker, at alle de nye (og de udefrakommende, der reklamerede for deres events)
må have fået det bedste indtryk af os og stedet = din butik med personale!
Der var fællessang på irsk/engelsk - og Jens var på toppen som ordstyrer. Bare så du fortsat
kan være tryg ved somme tider at holde fri.
Bedste hilsner fra
Jesper.

Kommentar om vores ReThinker Nyhedsbrev – fra en aktør, Røde Kors:

Fra: Janne Wennerstrøm <jawen@rodekors.dk>
Sendt: 20. april 2020 11:42
Til: Ulla Svenningsen Lund <ul@visitaarhus.com>
Emne: SV: ReThinker Nyhedsbrev 8 - 2020

Hej Ulla
Tak for ”kigget”.
Sikken skøn retorik I bruger – man bliver helt glad af at læse dette nyhedsbrev.
God mandag.

Mange hilsner
Janne, Røde Kors - Aarhus
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Vidensdeling
Vi oplever en stigende interesse for vores arbejde
med frivillige fra andre byer og aktører. De er
nysgerrige på vores organisering og den værdi som
vi skaber for kultur og event-livet i Aarhus. Derfor
bruger vi meget tid og mange ressourcer på at
fortælle om vores solide erfaringer med at drive en
succesfuld bank af engagerede frivillige.

Identitet

Fællesskab

En sag

Figur 1: Volunteer Management Model

Året igennem har vi delt vi ud af vores viden til
kommende kulturhovedstæder, holdt oplæg i 5-6
forskellige kommuner, for eventaktører og øvrige
turistaktører, der finder vores arbejde med
frivillige inspirerende og interessant. Desuden er
der generelt en meget stor interesse for at
involvere frivillige som værter. Her har vi særdeles
gode erfaringer fra både VM i Sejlads i 2018, The
Tall Ship Races i 2019 og ikke mindst som krydstogt
velkomstvært.

Modellen beskriver hvordan et
robust
frivilligprogram er bygget op. Det bygger på 3
elementer: identitet, fællesskab og en sag.
Identiteten og brandopbygning er væsentlig for at
skabe stolthed, glæde og et tilhørsforhold for de
frivillige. Det er vigtigt med en synlig identitet, især
i rekrutteringsfasen. Logikken er at du ikke kan
melde dig til noget, som du ikke ved eksisterer.
Fællesskabet fastholder de frivillige og vi betragter
fællesskabet som limen, der får de frivillige til at
komme igen og igen. Fællesskab skal understøttes
og plejes! Det handler om at planlægge
frivilligaktiviteterne
således
at
der
er
plads/tid/mulighed for at opbygge fællesskaber
blandt de frivillige. Det sidste element i Volunteer
Management Modellen er ”en sag”. Der skal være
en sag, som de frivillige brænder for. Sagen er
væsentlig at få belyst, da det er en stor del af
motivationen. For de fleste frivillige ReThinkers er
sagen Aarhus. De er stolte af byen, de vil gerne give
noget tilbage til Aarhus - og de vil gerne give gode
oplevelser til både gæster og medborgere.

Master Class i frivillighed
Vi besluttede ved årets begyndelse at omsætte
denne omfangsrige viden og hands on erfaring til
Master Class’ i at skabe værdi med frivillige.
Formålet med Master Class er at dele ud af vores
erfaring og viden med frivillige primært inden for
kultur – og eventbranchen. Temaerne for Master
Class i 2020 har været rekruttering, organisering og
fastholdelse af frivillige. Beskrevet ud fra vores
egen model: Volunteer Management Model – som
beskriver de 3 elementer som et succesfuldt
frivilligprogram består af.

Med disse tre elementer in mente mener vi, at man
står stærkest ift. at opbygge og drive et attraktivt
frivilligprogram som frivillige har lyst til at være en
del af.

Der har været stor interesse for vores Master Class.
I 2021 vil vi atter søsætte et program hvor vi
udvider porteføljen og udbyder diverse Master
Class med relevante temaer. Målgruppen for
Master Class er personer som ønsker mere indsigt
i rekruttering og fastholdelse af frivillige.

Hensigten med Master Class er også at skabe et
netværk af frivilligkoordinatorer, som kan sparre
og rådgive hinanden på tværs af brancher. I alt har
129 personer deltaget i de otte Master Class (til
hver Master Class har der været flere personer på
venteliste). Deltagerne kommer fra flere forskellige
11

brancher. 41% af deltagerne har været fra kultur og
eventbranchen, 23% fra kommune og region, 17%
fra foreningslivet (primært sport og fritid), 12% fra
den
sociale
frivillighed
og
7%
fra
uddannelsesinstitutioner (Universitetet). 80% af
deltagerne er fra Region Midtjylland.

Et af hovedemnerne i 2020 har naturligvis være
COVID-19 og ideer til hvordan vi kan agere i den
virkelighed og udfordringer det har medført. Det
har givet mange ideer til online begivenheder og i
forbindelse med den internationale frivillighedsdag
5. december arrangerede vi også et lille fælles
online event i form af en quiz for alle frivillige på
tværs
af
grænser.

Netværk af europæiske
frivilligkoordinatorer

Ud over vores faste møder trækker vi også på
hinandens indbyrdes erfaringer i en mere direkte
kontakt. Interessen for Aarhus er stor, og specielt
vores succes med at få et frivilligprogram til at leve
videre efter året som kulturhovedstad, er noget de
øvrige meget gerne vil høre mere om.

I forbindelse med vores tilknytning til de
europæiske kulturhovedstæder, er vi også en del af
et netværk for europæiske frivilligkoordinatorer.
Dette netværk af frivilligkoordinatorer tæller nu 75
koordinatorer med mere end 20 forskellige
nationaliteter fra Europa. Alle med det til fælles, at
vi har været, er, eller skal være Europæisk
Kulturhovedstad.
På de månedlige digitale møder udveksler vi
erfaringer indenfor emner, der alle har med
frivilligheden at gøre. Emnerne er mange og
forskellige, og spænder bredt fra rekruttering og
fastholdelse af frivillige, til helt praktiske emner
som hvordan får vi styr på forsikringer af vores
frivillige.
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Desuden skaber arrangementerne stolthed og
fantastiske ambassadører og det styrker i den grad
fællesskabet mellem de frivillige.

ReThinker Udflugter = Fællesskab
Hvad får jeg for at være frivillig ReThinker? Dette er
et oplagt spørgsmål at stille sig. Vores svar er:
spændende og meningsfulde opgaver, adgang til et
hyggeligt fællesskab og unikke oplevelser som du
ikke kan købe for penge!

I juni tog en ReThinker (Barbara) initiativ til via
nyhedsbrevet at indkalde andre ReThinkers til et
møde med henblik på at involvere ReThinkers i at
arrangere endnu flere (udendørs) ReThinkerudflugter for hinanden – så vi dermed har vi kunnet
øge kadencen yderligere!

Vi tilbyder derfor de frivillige ReThinkers at deltage
i backstage-udflugter til spændende og
interessante steder i byen. Vi har bl.a. været oppe
på næstøverste etage i Aarhus City Tower, på
vandring i en underjordisk fjernvarmetunnel fra
Badeanstalten ved Spanien og hele vejen til
Retsbygningen overfor Ridehuset, besøgt de store
suiter på Hotel Royal, været på taget af den høje
kornsilo hos Himmerlands Grovvareselskab og
meget meget mere.

Det er der kommet et hav af udflugter ud af.
Eksempelvis Johs som viser rundt på AARhus på
Aarhus Ø (Johs bor selv i AARhus), Barbara og Steen
som viser rundt på det tidl. amtssygehuse, da Steen
bor i et af de små huse i området for ”hjemløse”.
Gert der ved alt om Aarhus viser rundt i byens
baggårde, Inga ved alt om Marselisborg Slotspark
og laver de mest fantastiske rundvisninger i
Slotsparken. Sønderjyske Sonja viser rundt i
Mindeparken og kunsthåndværker Marianne lave
fantastiske skulptur-jagte i byens rum. Disse
udflugter er meget populære, og da
deltagerantallet kun er max 10 inkl. vært, så
oplever vi ofte venteliste på op mod 40-50
personer!

I 2020 er vores ReThinker udflugter og
arrangementer blevet særligt aktuelle. På den
måde holder vi fast i fællesskabet blandt de
frivillige. Vi har med andre ord gennem vores
nyhedsbreve tilbudt et hav af udflugter og ture i
Aarhus, som giver de frivillige værdifuld viden om
byens historie og udvikling, men også byens
arkitektur og kunst i byrummet.
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Fotograf: Per Bille

ReThinker arrangementer og udflugter i løbet af et år
Antal i 2020
ReThinker Arrangementer
5-dages rejse til Galway (egenbetaling), åbning af Europæisk
1 rejse
Kulturhovedstad i Irland.
Fredagsbar og nytårskur
2
Informationsmøde for NYE ReThinkers
7
Infomøde for NYE velkomstværter
1
Speed Meeting
2
ReThinker Udflugter
Baggårde i Aarhus v/Gert Aagesen
Rundvisning i AARhus v/Johs Torst
Det tidl. Amtssygehus v/ Barbara Dunn og Steen Brandt
Strik & Pind v/Inge Kjærgaard
Kunstrundvisning + Skulpturjagt i Aarhus v/Marianne S. Bork
Marselisborg Slotshave v/Inga Bech
Udflugt til Bovbjerg Fyr
Botanisk Have
Syngepiger på GeLinde
Generationernes Hus
Mindeparken v/Inga Bech og Sonja Kongaa
NjordGin
Fribilletter til Den Gamle By
Den Jyske Opera - testpublikum
Lone Landmand
Gåtur til Ballehage
Aqua Sonic på Godsbanen
Kvartfinale Bakken Bears
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4
6
2
1
8
6
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Antal
ReThinkers/deltagere
50
230
147
48
250

40
75
40
25
155
98
30
18
40
30
27
14
200
40
18
12
13
48

organisation, én kasserer, to repræsentanter fra
det frivillige kunstneriske team samt én frivillig fra
produktionsteamet.

De unge frittere
Gennemsnitsalderen for en ReThinker er 56 år – og
det er særligt de aktive seniorer, vi ser til mange af
vores opgaver og arrangementer. En vigtig pointe
er dog at mange af de opgaver og arrangement
som de frivillige ReThinkers er knyttet til, har en
målgruppe som er børn og børnefamilier.

Der er på trods af COVID-19 i 2020 blevet afviklet
en forestillings-følgeton med tre episoder. Der blev
desuden introduceret et nyt koncept: Impro
comedy – på Godsbanen. Samt et nyt koncept med
live reading, som er blevet vist 800 gange

Hvad er Fritter, Fadøl & Forestilling?
I 2019 søsatte vi et målrettet initiativ mod at
rekruttere flere unge: Fritter, Fadøl & Forestilling,
som er et teaterkoncept med fællesspisning og
skabt af unge frivillige. Dette koncept har i dag fat i
en bred skare af publikum i Aarhus. 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’ frivilligheds

De unge ReThinkers fra Fritter, Fadøl og Forestilling
sender i 2021 konceptet til København, hvor der er
indgået
et
spændende
samarbejde
med Teaterhuset, der er Danmarks største
vækstlagsforening og viser dugfrisk dramatik.
Fritter, Fadøl & Forestilling er i skrivende stund i
færd med at afslutte papirarbejdet og forventer at
kunne præsentere deres første forestilling i
hovedstaden allerede i marts 2021.
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Internationale ReThinkers

En bæredygtig dagsorden

I anden halvdel af 2020 fik vi også et fornyet fokus
på de internationale ReThinkers. I oktober – efter
en kortere pause – kunne vi igen udsende vores
ReThinker Nyhedsbrev på engelsk, og denne gang
med flere indslag, der specifikt var rettet mod
vores internationale frivillige.

Vi har også sat fokus på bæredygtighedsdagsordenen i forhold til de frivillige. Lige inden vi
lukkede ned den 11. marts, gennemførte vi en
workshop på GeLinde i samarbejde med
Klimasekretariatet fra Aarhus Kommune. Med
henblik på at få aktiveret og engageret flere unge
frivillige i den grønne dagsorden. Vi har desuden
etableret en gruppe frivillige som afvikler RePair
Café den sidste søndag i måneden på GeLinde.
Formålet med Repair Café Danmark er at reducere
affald, ændre forbrugsmønstre og skabe viden om
og lyst til grøn omstilling. Dette sker ved non-profit
reparationscafeer, hvor en gruppe frivillige viser de
fremmødte at det er muligt at reparere ting, frem
for bare at kassere og købe nyt. Repair Café
påvirker på den måde i praksis tankegangen om
cirkulær økonomi. Det har været muligt at
gennemføre fire x RePair Caféer på GeLinde i år.

Da vi i november afholdt infomøder for nye
ReThinkers, inviterede vi således også til et
informationsmøde på engelsk, som tiltrak indtil
flere helt nye ansigter såvel som kendte
internationale ReThinkers. En klar succes.
Infomødet blev tilmed opfulgt af en udflugt rettet
mod de internationale, hvor vores erfarne
ReThinker Inga Bech greb udfordringen og gentog
sin populære udflugt til Marselisborg slotspark,
denne gang på engelsk.
I 2020 har der fortsat været interesse for
frivilligprogrammet også blandt de mange
internationale beboere i Aarhus, så vi ser frem mod
et 2021, hvor vi fortsætter med vores engelske
infomøder og forhåbentlig kan tilbyde de
internationale ReThinkers endnu flere unikke
oplevelser.

Vi har også involveret ReThinkers i konkrete
handlinger: AGF Clean Up Day og World Clean Up
Day. Igen i år stod hele verden sammen om en
fælles affaldsindsamling. Vi bakkede selvfølgelig op
om dette gode globale initiativ og invitererede
ReThinkers til en hyggelig dag, hvor vi i fællesskab
gjorde en indsats for et renere Aarhus, og for at
undgå at affaldet omkring Gelinde ender i havet
eller blot flyder i området.

World Clean Up Day - Fotograf: Per Bille
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Værdiskabelsen blandt de frivillige
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Fakta – vi fastholder og øger
antallet af frivillige ReThinkers
Ved årets begyndelse var vi 2.050 ReThinkers,
dette tal steg til 2.140 ReThinkers registreret i
vores medlemssystem i april – og her ved årets
afslutning er vi 2.170 registrerede frivillige
ReThinkers. Der er 45 forskellige nationaliteter
repræsenteret og gennemsnitsalderen er 56
år...der
er
dog
en
tendens
til
at
gennemsnitsalderen er faldende for de nye
ReThinkers. Vores ældste ReThinker er 87 år.
Der er en overvægt af kvinder - hele 69%! Vi har
også kigget lidt på geografien. Hele 90% bor i
Aarhus Kommune, og 45% af alle ReThinkers dele
gadenavn med en anden ReThinker.

Den årlige tilvækst af ReThinkers har ligget på 30%
de sidste 2 år. I år har været noget anderledes, men
vi har alligevel formået at have en tilvækst på 10%
på trods af COVID-19.
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. Vi har en kerne af frivillige, på ca.
500 personer, som for det meste består af meget
aktive seniorer, som tager del i mange opgaver.
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Frivillig ReThinker i Tivoli Friheden – værtsopgave ved Blomsterfestivalen.
Fotograf Per Bille

Her er højt til loftet, styr på praktikken og det er
nemt og bekvemt at låne adgangsnøgle ud til
relevante aktører og frivillige.

GeLinde – vores fantastiske
samlingspunkt

Vi er altid meget gæstfrie i forhold til at lade andre
aktører benytte lokalet. Dette dels for at hjælpe
små foreninger og aktører med et konkret
lokalebehov, 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, studerende,
events og uddannelsesinstitutioner lånt/lejet
lokalet heriblandt:

Vi har en lejekontrakt med Ejendomsselskabet Olav
de Linde frem til 1. november 2021. 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 og sekretariat. Lokalet har en unik
udstråling af kreativitet, rummelighed og god
atmosfære, og det opleves og kommenteres af
næsten alle, som opholder sig i rummet.
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Fredagsbar på GeLinde – fotograf: Per Bille

Kommunikation
Facebook & Instagram

ReThinker Nyhedsbreve

ReThinkers har deres egen Facebook-gruppe, som
hedder ReThinkers – VisitAarhus. Der er ca. 1.900
medlemmer af gruppen. Der findes også en række
undergrupper til ReThinker Facebook-gruppen.
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.

I 2020 er der udsendt 28 ReThinker Nyhedsbreve
som formidler opgaver for frivillige samt diverse
arrangementer og ReThinker-udflugter. Vores
primære kommunikationsplatform er vores
nyhedsbreve. Når nyhedsbrevet lander i
mailboksen hos de frivillige ReThinkers vil
gennemsnitlig 60-65% af modtagerne åbne
nyhedsbrevet og læse hele eller dele af
nyhedsbrevet.

Nyt logo
Dette er vores nye logo. Det nye logo minder om
det gamle og er samtidig helt nyt. Stadig orange,
men nu i en mere moden og rolig indpakning. Vi
synes, det nye logo passer rigtig godt på os, og der
hvor vi er nu. Vi står på egne ben efter 2017 og er
forankret i Aarhus' muld som en stolt og stærk
organisation, der er kommet for at blive.
Vores nye logo findes i forskellige indpakninger og
bliver den orange tråd på nyhedsbreve,
præsentationer, tøj, ansøgninger og mange andre
steder. Nedenfor kan du for eksempel se hvordan
det nye logo kommer til at leve på vores
nyhedsbreve og jakker og bluser i fremtiden
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3) På denne lille præsentations-video
fremgår Købmand Herman Salling Fondens
logo
4) På GeLinde er indrettet et hjørne, som
præsenterer Købmand Herman Sallings
Fond. Logoet er desuden stort og tydeligt
på vores væg dedikeret til sponsorer.
5) Logo er trykt på Frivilligprogrammets roll
ups.
6) Købmand Herman Salling Fondens støtte
fremhæves i de forskellige PowerPoints,
som benyttes til foredrag, oplæg,
workshop osv.

Synlighed for Købmand Herman
Sallings Fond
Købmand Herman Sallings Fond er med det
generøse bidrag frivilligprogrammets hovedsponsor, og vi sikrer synlighed følgende steder:
1) Nyhedsbreve – Købmand Herman Sallings
Fondens logo indgår i headeren af samtlige
ReThinker Nyhedsbreve
2) Logo står på ryggen af alle ReThinker tshirt. I 2019 blev der indkøbt 400 nye
orange ReThinker-jakker, hvor logo er trykt
på skulderen.
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