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ReThinkers med nye muskler!
Året 2021 startede med Corona-restriktioner,
nedlukning, håndsprit, forsamlingsforbud og
hjemsendelser. Men også med et håb om at
komme til at tale om Corona i datid og om et
Aarhus, der åbner op igen og kommer styrket
gennem krisen.

processen med at finde en adresse og fastslå
rammerne for et nyt mødested har fyldt en del
gennem året. Heldigvis er vi på plads med denne
opgave, og fra 1. februar 2022 skifter vi adresse til
Balticagade 19B – en adresse lige ved siden af
VisitAarhus, som nu holder til på Balticagade 19.

Vi benyttede årets første måneder til at holde
gryden i kog, og gennem vinteren og foråret
sørgede vi for, at der var opgaver til de frivillige –
dog i mindre skala! Vi fortsatte også med at
gennemføre ReThinker-udflugter både online og
fysisk med ned til blot 4 personer + en vært (da
forsamlingsforbuddet i en periode var på blot 5
personer). Vi benyttede også årets første måneder
til at skrive ansøgninger for at sikre økonomien
fremadrettet for VisitAarhus’ Team Frivillig og den
store gruppe af ReThinkers.

Det civilsamfund, som involverer frivillige, er
påvirket efter en lang periode med Corona. Mange
aktører og organisationer har i perioder været
lukket ned eller skruet ned på laveste blus, og
mange events er blevet aflyst. Spørgsmålet er, om
de frivillige fortsat vil være der, og melde sig som
aktive, når alle aktiviteter åbner op igen. Frygten
kan være, at de frivillige har kastet sig over andre
aktiviteter eller vænnet sig til en hverdag uden
civilsamfundets forpligtelser.
Vi har naturligvis samme bekymring, og i
særdeleshed fordi vi kan se store opgaver i både
2022 og 2023. Vi har de seneste år været meget
bevidste om at have aktiviteter rettet mod de
frivillige, så vi stadig ”fylder” i de frivilliges
bevidsthed.

De frivillige blev i årets første måneder blandt
andet involveret i opgaver omkring at skaffe varmt
(brugt) tøj til udsatte familier, ny Røde Kors butik i
Gjellerup samt hjælpe Vinter Nødherberget
gennem den hårde kolde tid.
I det sene forår fik vi resultatet af ansøgningerne.
Vi havde søgt midler hos både Salling Fondene og
Destinationspuljen hos Erhvervsfremmebestyrelsen. Der var gode nyheder, og da vi desuden i
september fik bekræftet vores ansøgte årlige
bevilling fra Aarhus Kommune, ja så kunne smilene
ikke blive bredere på GeLinde. Med en økonomi
som er sammensat af både fonds- og kommunale
midler er vores eksistens sikret i de kommende år,
og vi kan dermed fortsætte vores virke i Aarhus
med velkomstværter, de store events og med at
formidle en bred buket af opgaver fra både
kulturlivet og det sociale område videre til de
frivillige ReThinkers.

Vi håber at vi dermed er rustet til de kommende
travle år.

Ved årets begyndelse kunne vi sigte udløbsdatoen
for vores mødested GeLinde på Mindet i Aarhus, så

Fotograf: Per Bille
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Eksempel på en opgave i første kvartal af
2021

Året rundt

Da hele kulturlivet var lukket ned i starten af året,
havde vi mulighed for at gøre en forskel for nogle
af de borgere, der er særligt udsatte. En af disse
indsatser var rettet mod børnehaver/vuggestuer,
som blev anbefalet, at både børn og voksne skulle
opholde sig mest muligt udendørs! Denne
opfordring stillede store krav til børnenes
påklædning, der var behov for tilstrækkeligt varmt
tøj og tørt skiftetøj! Da genbrugsbutikkerne i denne
periode var nedlukket, fik vi etableret et
samarbejde med Aarhus Kommune og Røde Kors,
hvor vi fik indsamlet og distribueret varmt ekstratøj til udsatte familier. Det foregik via opslag i
institutioner og på kommunens hjemmeside:

De første måneder af året var i den grad præget af
nedlukninger og restriktioner som følge af
pandemien. Men i takt med at flere og flere blev
vaccineret og sommeren kom nærmere, åbnede
landet mere og mere op. Arrangementer, festivaler
og initiativer kom tilbage i sensommeren og mange
aktører havde stærkt brug for de frivillige
ReThinkers.
Hermed et lille pluk i opgaverne gennem året:

Røde Kors indsamlede varmt tøj til børn fra 0-7
år – og det strømmede ind….

4

Det var en meget meningsfuld opgave for de frivillige ReThinkers, som kørte tøjpakkerne til institutionerne,
hvor forældrene afhentede pakkerne.

Eksempel på en opgave i andet kvartal af 2021
I juni oplevede Aarhus, at der var lange køer og flere timers ventetid for at blive testet. Dermed var der
grund til at frygte, at mange borgere ville skrue ned for hyppigheden af test. Mange aarhusianere havde
desuden ikke opdaget, at et nyt test-center åbnede i Scandinavian Congres Center. Derfor blev vi kontaktet
af Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice i Aarhus Kommune, om vi kunne sende ReThinkers på
gaden i en periode på nogle uger for at sprede budskabet: Bedst med Test.
Det fik vi etableret i løbet af få dage. Lige knap 50 frivillige ReThinkers tilbød at hjælpe med denne opgave –
se eksempel på en lille del af korrespondancen omkring opgaven her:

Fra: Ulla Svenningsen Lund
Sendt: 4. juni 2021 10:47
Til: helgamoeller; H.Bechmann; henning; dybbro; leif.ch8381; pwp
cc: Marcus Juhl; Lilly Frederiksen
Emne: VS: BEDST MED TEST // Overlevering fra torsdag mm.
Kære frivillige Teamleder

Så er vi i gang – og som det ofte er, ved helt nye opgaver, så skal vi lige finde vores vej, mål og mening! Vi
har stadig 8 dage tilbage, og det går SÅ godt – du kan tjekke vagtplanen HER. Lilly udsender besked til alle
værter her i formiddag.
Her er lige noget vigtigt fælles info til jer:
1) Står denne indsats mål med udbyttet?
2) Hvordan skal vi stå/gå?
3) Mm.
Ad 1 - Står denne indsat mål med udbyttet?
Som vært kan du måske få indtryk af at langt de fleste har styr på al det med test og Corona, virkeligheden
er bare en anden! Jeg håber at I fortsat som teamleder vil hjælpe med at holde motivationen høj – for der
ER en opgave! Her får I lige de gode argumenter – og det må du som teamleder gerne læse op:
•

Selv om alle godt ved, de skal testes og kender de gode råd fra sundhedsmyndighederne, er det
stadig nødvendigt at holde fokus. Der er stadig en del smittede, særligt blandt unge. Corona er
ikke et overstået kapitel endnu.

•

Ja, de unge kender godt jo reglerne, måske endda i søvnløshed, men det er fristende at mødes
med vennerne i flere bobler, og så kan det hurtigt gå galt. De unge er bare mega trætte af corona,
og det kan vi da godt forstå, og de (vi ) kan godt "glemme" nogle af retningslinjerne, for vi orker
næsten ikke mere.

•

Mange mangler stadig at blive vaccineret, så det er bare test, test, test og så holde styr på, hvem
man ses - jævnfør flyeren. Det er stadig et vigtigt budskab at bringe ud! Det kan vi sagtens bruge
en uge mere på at fortælle

•

Det kan godt være, at dem som ”BEDST MED TEST-værterne” snakker med, testes ofte (og det er
godt!), holder styr på boblen (og det er også godt!) og kender til det nye test-sted og til
hjemmesiderne og åbningstider, de er fortrolige med sundhedsmyndighederne 6 generelle råd og
måske endda også godt ved det med vaccinationsinvitationen kommer på digital post. Men selv
for dem, som kender alt det, så kan sådan en venlig påmindelse nu være godt nok - så man på en
god måde, og uden løftet pegefinger, bliver påmindet om, at det rent faktisk er vigtigt.

•

Mht. vaccinationsinvitationer, så er der nu sendt invitationer ud til 16 og 17-årige, snart også 18årige – de unge skal holde øje med denne info

P4 Østjylland Radio kiggede forbi i går – og fik fat i BEDST MED TEST – VÆRT Jens.
Her er et lille interview med Jens som var ”BEDST MED TEST”-vært i går torsdag. Hør den gode energi fra
Jens her…
Link HER
Du skal ”spole” 2 timer og 38 min ind i radioudsendelsen
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Med mere…
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Fotograf: Per Bille

Eksempel på en opgave i tredje kvartal af 2021
Tivoli Friheden gentog den store publikumssucces fra 2020 med en blomsterfestival i hele juli måned, og i
den forbindelse spurgte de atter om hjælp fra frivillige ReThinkers. Sagen er, at Frihedens publikum har
hovedet fuldt at gynger og karruseller, og derfor er det de frivilliges opgave at være mobile venlige
imødekommende værter i parken, som fortæller gæsterne at de skal huske at kigge forbi den del af parken
som er indrettet til blomsterfestival.
Der var eftermiddagsvagter kl. 13.00-17.00 hver dag i hele juli måned, med ca. 4 ReThinker-værter ad
gangen. I alt er 60 ReThinkers involveret i denne populære sommeropgave.

Eksempel på en opgave i fjerde kvartal af 2021
Efter flere udsættelser kom Thomas & Uber Cup endelig til Aarhus. Denne turnering er også kendt som VM i
badminton for hold. Turneringen startede lørdag den 9. oktober, og strakte sig over 9 dage og blev afviklet i
Ceres Park & Arena. Det var første gang turneringen blev afholdt i Europa, og ifølge badmintoneksperter
var Danmark spået store chancer for at vinde. De frivillige havde en stor oplevelse i Arenaen – her et opslag
fra ReThinker Niels Erik Andersen i ReThinkers interne facebookgruppe:

ASK ME ⚫ Skab værdi med frivillige - støttet af Erhvervsfremmebestyrelsen
Sidst i april fik vi besked fra Erhvervsfremmebestyrelsen, som har imødekommet vores
ansøgning, som vi kalder ”ASK ME – Skab værdi
med frivillige”.
ASK ME er et treårigt projekt som løber fra 1.
august 2021 – 31. juli 2024. ASK ME er et projekt, der sætter fokus på frivillighed som et bæredygtigt
konkurrenceparameter
i
dansk
turisme. Med
projektet
vil
VisitAarhus videreudvikle og udbrede vores
mangfoldige frivillighedskoncept til gavn for
turismevirksomheder, gæster og borgere i
Aarhusregionen og hele Danmark på sigt.
For midlerne fra Erhvervsfremmebestyrelsen
havde vi ansættelsesforløb hen over sommeren.
Midlerne er blandt andet øremærket til at starte
ReThinker-afdelinger op i henholdsvis Randers og
Syddjurs Kommune, og med midlerne har det
været muligt at ansætte 2 x lokale
frivilligkoordinatorer og en projektleder.
Projektets aktiviteter løber i to spor. I Spor 1 skal
der arbejdes med videreudvikling af det
eksisterende frivilligkoncept. Der skal arbejdes

Fotograf: Per Bille

med at opbygge viden om det nuværende koncept,
så det kan tilpasses og videreudvikles til de nye
afdelinger og styrkes i Aarhus.
I Spor 2 er der fokus på etableringen af de to
frivilligfilialer. Der er indgået lokale aftaler om
fysiske faciliteter til de nye afdelinger i henholdsvis
Randers og Syddjurs Kommune. I Randers bliver
afdelingen etableret i Underværket, og i Syddjurs
er vi startet ud hos VisitAarhus’ Djurslandkontor.
Der er i øjeblikket en løbende dialog med de to
kommuner og andre relevante aktører. Herudover
bliver der arbejdet med en kortlægning af
interessenter, kommende
events
og
arrangementer, ligesom
deltagelse
på
lokale netværksmøder har medført kendskab til
relevante aktører i turismeerhvervet.
I 2022 vil vi rette fokus på en videreudvikling af
konceptet Masterclass, som tidligere har
været afviklet i Aarhus. Medlemssystemet vil også
blive videreudviklet, så det tilpasses ASK ME.
Der vil blive arbejdet med afholdelse lokale
rekrutterings- og informationsmøder i Randers og
Syddjurs for nye potentielle frivillige. Herunder
også
facilitering
af fællesskabsopbyggende
arrangementer for nye frivillige.

For Aarhus Events er ReThinkerne blevet et vigtigt ”sellingpoint” når vi byder på afvikling af meget store
arrangementer i byen.
Efter et sitevisit på Gelinde med udenlandske arrangører, så er det mere reglen end undtagelsen, at de er
klar til at tage både organisationen og konceptet med sig hjem. Det skyldes dels den professionelle
hvervning og koordinering der foregår hos ReThinkerne, men også de mange kompetencer der reelt bliver
bragt i spil fra de mange engagerede frivillige.
Aarhus Event bakker stærkt op om at også andre kommuner og eventaktører – både nationale og
internationale – fremadrettet får mulighed for at udvikle og opbygge en ReThinker-platform, så endnu
flere kan få glæde af den sammenhængskraft og det serviceniveau som ReThinkers skaber i forbindelse
med afvikling af store arrangementer.
Jørn Sønderkjær Christensen, Eventchef, Aarhus Kommune
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Hvor kommer vi fra?

Hvordan virker VisitAarhus
Frivilligorganisation?

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
Frivilligorganisation er at tænke på de frivillige som
”en bank af frivillige”. En stor gruppe af utroligt
engagerede frivillige, som ønsker at stille op og
bidrage til områdets mange events og
arrangementer året rundt.

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.

De frivillige ReThinkers bliver tilbudt opgaver via
flere platforme, heriblandt vores nyhedsbrev, som
vi nu har døbt ’ReThinker Nyt’, Speed Meetings,
mailkorrespondance, Facebook, m.fl.

Platform

ReThinker Nyt

Speed Meeting

Mailkorrespondance
/rekrutteringsmøder

Hyppighed

Udkommer ca. hver 2. uge

I år afholdt vi 3 Speed
Meetings.

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 Nyt udsendes til
alle aktive frivillige i vores
medlemssystem Venma.
Ca. 2.300 modtagere/
nyhedsbrev
ReThinker Nyt udkommer
både på dansk og på engelsk.

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

Det er situationsafhængigt
hvorledes vi benytter direkte
mails

I 2021 live streamede vi for
første gang et Speed
Meeting med stor succes.
Vi regner med at fortsætte
live stream i 2022

Vi er meget opmærksomme
på ikke at spamme vores
frivillige.
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At sende direkte mails kan
enten være for at rekruttere
flere frivillige – eller omvendt
kun ganske få frivillige.

Speed Meeting
Efter sommerferien er det atter relevant og muligt
at afholde Speed Meetings igen efter næsten 1½
års fravær. Speed Meeting er vores dynamiske
koncept, hvor aktører pitcher deres kommende
opgaver for de fremmødte frivillige.
Da landet begyndte at åbne mere op i
sensommeren 2021, kom aktørerne også tilbage. I
Det blev dog kun muligt at gennemføre tre Speed
Meetings. Her kunne de mange aktører friste med
opgaver hos så forskellige arrangementer som
Classic
Race,
Sailing
Aarhus,
ReparationsKonsortiet, Aarhus City Welcome,
Head Start, ny Blå Kors butik i Aarhus, Røde Kors,
Thomas & Uber Cup, ”Løb Mellem Husene” i
Gellerup, Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm,
Cirkus Jul, Det Kærlige Måltid, Fødevarebanken,
Børns Vilkår, mm.

løbet af 2021 har vi haft kontakt til ca. 65 forskellige
aktører, organisationer og kulturinstitutioner med
henblik på at involvere frivillige ReThinkers. Til
sammenligning med sidste år, hvor vi kun havde
kontakt til ca. 50 aktører. Det normale niveau
betragter vi som 2019, hvor vi formidlede opgaver
for ca. 100-125 forskellige aktører.

Ved vores sidste Speed Meeting i år, sendte vi live
via Facebook til stor glæde for alle de frivillige, som
ikke havde mulighed for at deltage ved fysisk
fremmøde.
Nedenfor ses en liste med de aktører og
arrangementer, hvor de frivillige er blevet tilbudt
opgaver i løbet af 2021.

”Levende musik i skolen” – festival | 17 Walls – Verdensmål til Hverdagsmål | 3xGivisme Sommerfestival
ved Det Lille Hus På Havnen | Aurora Sommerbio | BIG BANG - Collective Matter |Blomsterfestival i Tivoli
Friheden | Blossom |Blå Kors |Botanisk Have Venner | By- og Regionsrådsvalget |Børns Vilkår | Classic
Race | Clean-up Aarhus | Den Jyske Opera og GrowOP | EventyrJul | Fair Festival på Rosenholm Slot |
Farverig Fredag og Grøn gavebod i Verdensrummet | Flygtningebørn i Ry | Food Week Festival | Bedst
Med Test Værter | Frederiksbjerg Skole | Foredrag på GeLinde: Craft Psykologi | Fregatten Jyllands
Dampbarkasse | Fritter, Fadøl og Forestilling | Frivilligcenter Aarhus Selvhjælpsgrupper | Fundamentet |
Følgeven | Gladere Gader | Greenlight | Head Start | Hobbitten | ILT Festival |Jule krydstogt-anløb|
Udeskole-værter | Jeg Kan Selv Projektet | KOSMOS Good Life Optog 2021 | Kulturgyngen i Festugen |
Ladies Mud Race og Xtreme Mandehørm | Litteraturfestivalen LittX | Løb Mellem Husene | Moesgaard
Museum |UrbiHunt| Music City Aarhus 2022 | Muskelsvindfonden: Cirkus Jul | OffDig | Opera i Parken |
ReparationsKonsortiet | REUSE - Den Rullende Reparationsvogn | Ridehuset Swinger | Røde Kors Huset |
Røde Kors Landsindsamling | Sailing Aarhus | Silvers Skumle Plan | Spot Festival | Taste Denmark | Teater
Kosmos | Uber Cup | UrbiHunt | Vagabond Tours | Ældre Sagen | Åbning af Sports- og Kulturcampus |
Aarhus Culture Day | Aarhus Festuge | Aarhus Sail-Event | Aarhus Synger Alsang | Aarhus Vinterherberg |
Aarhus Åbner Op | Test-familier til outdoor-ruter | Lucia-optog

frivilligkoordinator-opgaven med at rekruttere,
kommunikere, vagtplanlægge og koordinere
frivillig-indsatsen.
Her
er
den
største
samarbejdspartner Det Kongelige Teater, som vi
løser opgaver for hver andet år i forbindelse med
deres store udendørs forestillinger ved Moesgaard.
I 2022 ser vi frem mod et forår i Hobbittens tegn.

Opgaverne til de frivillige ReThinkers
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.

Den tredje mulighed er at vi fungerer, som
formidler for en institution, aktør eller arrangør
omkring deres behov for frivillige. Dette er klart
den største kanal vi opererer på, som også er
grundlaget for at vi kan blive ved med at give vores
frivillige ReThinkers et bredt og varieret udbud af
opgaver året rundt.

Opgaverne til de frivillige ReThinkers kommer fra
tre forskellige kanaler. Enten tilbydes de frivillige
opgaver som vi 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 indgår et samarbejde med
en anden aktør, hvorefter vi står for

Kommentar fra en aktør, Den Jyske Opera, som har rekrutteret frivillige til via Speed Meeting:
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afholdt 3 små virtuelle Master Class med specifikke
temaer vedr. rekruttering, anerkendelse og nyttige
værktøjer ift. håndtering af frivillige, og vi har
afholdt en Master Class i Fundraising, hvor
deltagerne primært var rettet mod unge fra
vækstlagsmiljøet.

Kunsten at koordinere frivillige!
Vi oplever fortsat en interesse for vores arbejde
med det frivillige engagement. Andre byer og
aktører er nysgerrige på vores organisering og den
værdi, som vi skaber for kultur og event-livet i
Aarhus.

Vi har desuden deltaget i et samarbejde med
blandt
andet
Frivilligcenter
Aarhus
og
Muskelsvindfonden. I dette samarbejde har vi med
midler fra Tuborg Fonden udbudt et læringsforløb
som vi kalder ”Lyst til Ledelse”, og som henvender
sig til unge under 35 år som har lyst til at fordybe
sig i rollen som frivillig leder.

Vi kan altså se, at den faglighed vi har opbygget
via vores praktiske erfaring, kan bruges andre
steder og kollegaer i hele landet er nysgerrige på
vores metoder og tilgang til frivillighed.

Uddannelse og Master Class
I 2020 besluttede vi at omsætte vores 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. I 2021 har vi afholdt 3 x Master
Class Classic med i alt 50 deltagere. Vi har desuden

Vi har desuden lavet oplæg i forbindelse med UCN
Aalborg, Statskundskab og ARTS på Aarhus
Universitet. Desuden har vi et samarbejde med
Erhvervsakademiet Dania i Randers omkring et
forskningsprojekt vedr. frivillighed.

Kommentar om samarbejdet med Team Frivillig hos VisitAarhus

”Naturhistoriske Museum har oplevet et stort løft ved at samarbejde med ReThinkers. Samarbejdet
har betydet sparring, inspiration og mobilisering af betydelige frivillige kræfter til at hjælpe med
opgaver på museet.
ReThinkers har haft en markant betydning for museets udvikling af et egentligt frivilligprogram og
involvering i dagligdagen af frivillige. Frivilligkræfterne har også gjort, at vi har kunnet etablere og
drifte krævende udstillinger med udvidede bemandingsbehov som f.eks. Habitat Aarhus og Kløvedal
udstillingen Frihedens Værksted.
Samarbejdet med ReThinkers har øget professionaliseringen af frivilligarbejdet, og betydet at
museets frivilligkoordinator har fået adgang til ligesindede ”kolleger” på tværs af byens sektorer til at
organisere og udvikle frivilligområdet sammen med.
Det er takket være vores samarbejde med ReThinkers, at frivillighed i dag er en organisatorisk
forankret del af Naturhistorisk Museums virke.”
Bo Skaarup, Museumsdirektør, Naturhistorisk Museum, Aarhus
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Forbindelsen til de øvrige
europæiske Kulturhovedstæder

ReThinker Udflugter = Fællesskab
For at bevare aktiviteter og det gode fællesskab
mellem de frivillige, har vi gennem hele 2021
arrangeret udflugter. Afhængig af forsamlingsrestriktioner har udflugterne haft meget forskellige
deltagerantal, i starten af året lavede vi også
virtuelle quiz-aftener. Disse arrangementer blev
taget særdeles godt imod. Vi har eksperimenteret
lidt med det virtuelle og den fleksibilitet, det kan
give.

I forbindelse med vores tilknytning til de
europæiske kulturhovedstæder, er vi fortsat 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.

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! Vi tilbyder derfor de
frivillige ReThinkers at deltage i backstageudflugter til spændende og interessante steder i
byen. Disse udflugter er stadigt utroligt populære,
og de frivillige er meget begejstrede for at komme
ud og opleve noget nyt og spændende med andre
frivillige. Igennem vores nyhedsbrev tilbyder vi
udflugter og ture rundt om i Aarhus, som giver de
frivillige mulighed for at opleve deres by fra nye
vinkler og måske lære noget nyt om byens historie,
udvikling, arkitektur, og kunst.

I 2021 kunne vi desværre ikke rejse på den årlige
ReThinker rejse til en af årets kulturhovedstæder.
Til gengæld er der på nuværende tidspunkt
tilmeldt 50 ReThinkers til en rejse til Kaunas, som
er Litauens 2. største by og som skal være vært for
Europæisk Kulturhovedstad i 2022. Vi håber at det
bliver muligt at gennemføre denne tur. Denne
rejse er en privat rejse, som de frivillige selv
betaler for og den planlægges af 2 frivillige
ReThinkers. Det er meningen at gruppen af
aarhusianske ReThinkers har en opgave i
forbindelse med åbningsceremonien i Kaunas.

Desuden skaber arrangementerne stolthed og
fantastiske ambassadører, og det styrker i den grad
fællesskabet mellem de frivillige. Det er ofte
frivillige som afholder udflugter for andre frivillige,
eller frivillige som har input til særlige mål for
turene.
Nedenfor ses en liste over ReThinker
arrangementer og udflugter, som er blevet afholdt
i løbet af 2021.
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ReThinker arrangementer og udflugter i løbet af et år

ReThinker Arrangementer
Skål GeLinde – Virtuel Quiz
Fredagsbar (Peter Gift – GeLinde – KulturhusBunkeren)
Informationsmøde for NYE ReThinkers
Nål & Tråd
Speed Meeting
ReThinker Foredrag: Anne Kirketerp
ReThinker Udflugter
Mærk Aarhus – Trøjborg
Mærk Aarhus - Universitetsparken
Det tidl. Amtssygehus v/ Barbara Dunn og Steen Brandt
Baggårde i Aarhus v/Geert Aagesen
Marselisborg Slotshave v/Inga Bech
Solopgangsgåtur v/Barbara Dunn
Solnedgangsgåtur v/Barbara Dunn
Mærk Aarhus - Aros & Domkirken
Marselisborg Skovtur v/Inga Bech
MærkAarhus – Domkirken
MærkAarhus - Vor Frue kirke
I Blækhattens fodspor v/Barbara Dunn
”Værkstedet” i Østergade
Gellerupparken
ProKK – ORD
Universitetsparken & Antikmuseet

17

Antal i 2021

Antal
ReThinkers/deltagere
(+venteliste)

6
3
5
7
3
1

174
298
80
52 (+21)
274
48

3
3
2
6
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1

17 (+51)
27 (+19)
25 (+28)
56 (+40)
9
8
9 (+6)
23 (+11)
15 (+1)
18 (+16)
17 (+14)
8 (+6)
20
16
24
18

1

Fritter, Fadøl & Forestilling - de unge frittere
De unge fritter har haft travlt i 2021 – de har dels
kastet sig over en Fritter, Fadøl og Festival, samt
knopskydning til København. Det er fantastisk at vi
kan rumme og huse de unge mennesker på
GeLinde, og vi er meget glade for deres
engagement, deres hårde arbejde og kreativitet.

I bestyrelsen sidder to repræsentanter fra
VisitAarhus’ frivillighedsorganisation, én kasserer,
to repræsentanter fra det frivillige kunstneriske
team samt én frivillig fra produktionsteamet.
Der er i 2021 afviklet 3 Fritter, Fadøl og Forestilling
i Aarhus. Desuden blev der i august afholdt en
festival med navnet New Perspectives.
De unge ReThinkers fra Fritter, Fadøl og Forestilling
sendte i 2021 konceptet til København, hvor der er
indgået
et
spændende
samarbejde
med Teaterhuset, der er Danmarks største
vækstlagsforening for dramatik. Der har været
afholdt 3 x forestillinger under dette koncept i
Teaterhuset i løbet af 2021

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 og en gruppe af unge frivillige
tilknyttet. Vi har etableret en bestyrelse omkring
teater-konceptet bl.a. for at sikre, at konceptet er
mobilt og kan søge selvstændig funding.
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Fakta – ReThinkers i tal og procenter
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 arrangementer
som de frivillige ReThinkers er knyttet til, har en
målgruppe som er børn og børnefamilier.

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.
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.

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 2.353 registrerede frivillige
ReThinkers. En årlig procentuel stigning på 13%.
Der er 45 forskellige nationaliteter repræsenteret i
medlemssystemet og gennemsnitsalderen for en
ReThinker er 56 år. Der er dog en tendens til at
gennemsnitsalderen er faldende for de nye
ReThinkers. Vores ældste ReThinker er 87 år.

Det er et mål at vækste i takt med opgaverne,
således at 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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GeLinde har højt til loftet, styr på praktikken og det
er nemt og bekvemt at låne adgangsnøgle ud til
relevante aktører og frivillige.

GeLinde – vores fantastiske
mødested

Således har det været på vores nuværende
lokation og det opleves og kommenteres af næsten
alle, som opholder sig i rummet. Det er yderst
vigtigt for os at de frivillige ReThinkers inddrages i
den kommende flytte- og indretningsproces på den
fremtidige adresse.

Vi har en lejekontrakt med Ejendomsselskabet Olav
de Linde frem til 31. januar 2022 på vores
nuværende adresse, herefter skal vi flytte i nye
lokaler på Balticagade – vi kalder det i
overgangsfasen for GeLinde 3.0. Vi får til huse i et
lokale ved siden af VisitAarhus, således vi alle, på
denne måde, kan få den maksimale glæde af vores
kollegaer.

Vi er altid meget gæstfrie i forhold til at lade andre
aktører benytte vores lokaler. Dette dels for at
hjælpe små foreninger og aktører med et konkret
lokalebehov, dels for at skabe synlighed omkring os
blandt målgrupper, der ellers ikke vil være
opmærksomme på os. På den måde har forskellige
typer af organisationer, studerende, events og
uddannelsesinstitutioner i 2021 lånt/lejet lokalet
heriblandt:

Vores fysiske mødested er ekstremt vigtigt for os i
arbejdet med de frivillige, dels er mødestedet en
fysisk manifestation af vores organisation og dels
et yderst værdifuldt mødested og sekretariat, hvor
vi gæstfrit kan byde nye frivillige velkommen. I
vores kommende lokaler vil vi atter søge at få
lokalet til at fremstå med en unik udstråling af
kreativitet, rummelighed og god atmosfære.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constructive Institute
Unge Ravne
Aarhus Kommunes Kulturudvalg
Røde Kors Kickstart
VisitAarhus Bestyrelsesmøde
Aarhus Kommune: Frivillighed &
Samskabelse
Erhvervsakademiet Aarhus
Erhvervsstyrelsen
Earthbound Konference
Jobcenter Horsens
PUKK
Frivilliggruppe fra Godsbanen
Sitevisit ECREA-konference

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Greenlight Fair Festival
Kulturteamet Region Midt
Danmark for målene
Good Life Optoget
Rotary
Eksamensprojekt for AU – Kultur & Æstetik
Aarhus Omstiller
Kmmunity
3xGivisme
Solrød og Køge Gymnasium
Headstart
Læsegrupper
PinkPastinak

Vi har også en profil på Instagram under profilen
ReThinkeraarhus, hvor vi ligeledes deler billeder af
de frivilliges opgaver. Profilen har godt 1.100
følgere.

Kommunikation
ReThinker Nyt
I 2021 har vores Nyhedsbreve ændret navn til
ReThinker Nyt, da vi er blevet opmærksomme på at
vores nyhedsbreve mere har karakter af et
medlemsblad. I 2021 er der udsendt 22 ReThinker
Nyhedsbreve som alle formidler opgaver for
frivillige, nyheder samt diverse arrangementer og
ReThinker-udflugter.
Vores primære kommunikationsplatform er netop
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 nyt brevet.

Det kommende år
Vi står overfor et travlt 2022 med mange forskellige
opgaver. I starten af året vil flytningen af GeLinde
fra Mindet til Balticagade fylde, etableringen af de
fysiske mødesteder i henholdsvis Randers og
Syddjurs vil desuden udgøre et vigtigt fundament
for arbejdet i disse områder.
I årets første måneder vil vi også bruge meget krudt
på at få rekrutteringen af frivillige statister til
Hobitten på plads, samt rekrutteringen af frivillige
velkomstværter omkring forestillingen. Indtil
videre er der 38 krydstogtanløb i kalenderen, og vi
har på nuværende tidspunkt også hørt fra flere
aktører, at de gerne vil have god hjælp fra de
frivillige ReThinkers spredt hen over året.

Facebook & Instagram
ReThinkers har deres egen Facebook-gruppe, som
hedder ReThinkers – VisitAarhus. Der er ca. 2.100
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!

I 2022 skal vi have udviklet nye formater til vores
Master Class således de er relevante og tunet til
den virkelighed vi og aktørerne møder efter
Corona.
I det kommende år vil vi række proaktivt ud efter
endnu flere borgere og endnu flere aktører og
turismevirksomheder i både Aarhus, Randers og
Syddjurs. Vi vil tiltrække de frivillige med
meningsfulde opgaver der gør en forskel, vi vil
tilbyde forskellige kompetenceløft for frivillige –
det kan f.eks. være sprogkurser, førstehjælp,
trafficofficials,
fundraising-kurser,
værtsskabskurser og meget mere.
Bæredygtighed er naturligvis også på dagsordenen,
og vi vil ved at målrette kurser, udflugter og
viderebringe viden støbe et godt fundament hos de
frivillige ReThinkers rettet mod en både social og
klimamæssig bæredygtighed
Vi vil i 2022 indgå i forskellige samarbejder for at få
kortlagt og yderligere italesat den værdiskabelse
som de frivillige ReThinkers kan bidrage med til
lokalsamfundet og turismen.
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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 Nyt
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.

22

Diverse omtaler i løbet af 2021

En af Aarhus Onsdags fotografer tager med Gert Aagesen på ReThinker Udflugt : Baggårdsture. En virkeligt
underholdende tur, hvor Gert viser byens baggårde og baggårdsliv frem – og knytter det hele med
personlige oplevelser, efter et langt liv i Aarhus
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Nomineret til Aarhus hylder
I slutningen af august modtager vi nedenstående besked, da vi er nomineret af Aarhus Onsdag, JP Aarhus og
Radio go!FM til titlen 'Aarhus Hylder'. Vi er udvalgt som nomineret i kategorien Ildsjælene. Aarhusianerne
har indstillet kandidater i otte forskellige kategorier, og en jury bestående af personligheder med tilknytning
til byen har herefter udvalgt hvem, der skal nomineres i hver kategori, og her er vi altså iblandt.
Vi vandt ikke kategorien, men vi er glade og beærede over at være nomineret.
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