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Begyndelser 

Stormen Malik hærgede, mens vi var ved at flytte til det nye GeLinde i Balticagade i begyndelsen af 2022. 

Alle vores ting stod midlertidigt opmagasineret i et telt på havnen, som Malik med et enkelt pust kunne 

blæse omkuld. En gruppe frivillige ReThinkers trådte til og ved en fælles akut indsats kom alt grej i 

sikkerhed på blot få timer. Stormvejr eller ej, ReThinkers lægger altid et fantastisk engagement for dagen.  

Projektet ”ASK ME – Skab værdi med frivillige” er det aktuelle grundlag for frivillig netværket, og det er et 

projekt der udvider og udvikler ReThinkers i Aarhusregionen i samarbejde med Danmarks 

Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet blev søsat sammen med Aarhus, Randers og Syddjurs Kommune, og 

er kommet godt fra start takket være en fokuseret indsats sammen med netop kommuner, aktører, 

borgere og en lang række samarbejdspartnere.  

2022 har været et fertilt ReThinker-år med fødsler af 2 nye filialer: ReThinker Syddjurs og ReThinker 

Randers. Al begyndelse er krævende, og 2 nye liv med hvert sit DNA har fyldt meget på den gode måde i 

2022.  

2022 er også året, hvor verden og eventyret vendte tilbage.  

Krydstogtskibe med gæster fra hele verden lagde igen vejen forbi Aarhus Havn, og bybilledet har været 

farvet af ”The Orange Angels”, som amerikanerne kalder ReThinkers. Eventyret vendte tilbage med Det 

Kongelige Teaters opsætning af Hobbitten på Moesgaard Museum. Hver aften i juni bryggede ReThinkers 

litervis af kaffe, bar drikkevarer i hobetal, solgte stakkevis af programmer, bippede et utal af billetter og 

viste publikum vejen. Dette års samarbejde mellem Det Kongelige Teater og ReThinker blev en 

totaloplevelse i en skala uden sidestykke, der gav mange tusinde mennesker i alle aldre i Aarhus en 

oplevelse, de aldrig glemmer.   

En dag i 2022 vi aldrig glemmer er fredag den 3. juni. Den dag fik vi besøg af Hendes Majestæt Dronningen i 

30 royale minutter. Dronningen var protektor for kulturhovedstadsåret Aarhus 2017, hvor 

frivilligorganisationen blev etableret. Det var en enestående ære, at få lov til at vise Hendes Majestæt, 

hvordan frivilligorganisationen har udviklet sig, og fortælle hende ansigt-til-ansigt hvor kæmpestort et aktiv 

ReThinkers er for kulturaktører, borgere og besøgende i Aarhusregionen.   

VisitAarhus har i sensommeren 2022 foretaget en tilfredshedsundersøgelse blandt de frivillige ReThinkers. 

Undersøgelsen har givet os ny viden og nye indsigter, som vi lytter til og som hjælper os i vores arbejde på 

hele tiden at blive bedre. Vi er særligt stolte af at hele 90 % af de frivillige ReThinkers udtrykker at de er 

meget tilfredse eller tilfredse med at være frivillig ReThinker.  

ReThinkers har i år med tid og stort engagement trodset storm o.lign. og gjort en kæmpe indsats for 

at hjælpe kulturlivet og turismeaktørerne med at skabe endnu flere og bedre oplevelser. ReThinkers sætter 

handling bag VisitAarhus strategi: A Great Place to live is a great place to visit, og det er med stolthed, at vi 

ser tilbage på året, der går på hæld.  

Tak for samarbejdet i 2022 og god læsning af ReThinkerÅrsNyt 2022.   

Frivilligchef Ulla Svenningsen Lund  

På vegne af frivilligteamet i Syddjurs, Randers og Aarhus. 
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ReThinker og Frivilligorganisationen 

De frivillige – vi kalder dem ReThinkers. 

VisitAarhus Frivilligorganisation virker som en bank af frivillige ReThinkers, som aktører og 

kulturinstitutioner i Aarhus, Randers og Syddjurs kan benytte, når de ønsker at involvere frivillige. 

VisitAarhus Frivilligorganisation har opbygget et kendt og enestående brand og en støt voksende og sund 

bank med flere tusinde ReThinkers. Frivilligorganisationen medvirker til udvikling, aktivitet og sammenhold 

i Aarhusregionen og har stor succes med at skabe et meningsfuldt og velfungerende fællesskab blandt de 

frivillige.  

ReThinkers er et stærkt brand med stærke værdier, og limen i brandet er fællesskabet – mellem de frivillige 

og i forhold til lokalområderne.  

Fundamentet for vores succesfulde frivillighedsorganisation er en stærk følelse af identitet, fællesskab og 

tilhørsforhold, og de frivillige ReThinkers gør en kæmpe forskel med imødekommenhed og sans for 

værtskab. ReThinkers er lette at kende med de orange jakker, store ”Ask Me-skilte” og imødekommende 

smil.  

Læs mere her https://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker 

ReThinker Syddjurs 

De fysiske rammer 

I slutningen af marts rykkede ReThinker Syddjurs ind på Det Gl. Posthus i Ebeltoft. Det er et hus, vi deler 

med Kulturskolen Syddjurs, Mørkekammerklubben, foreningen Ebeltoft i Udvikling og en kommende ny 

filmefterskole. Posthuset er fuldt af muligheder, og vores frivillige har været involverede i indretningen. I 

samarbejde med Kulturhotellet i Rønde arbejder vi stadig på at Posthuset bliver det nye velkendte og 

trygge mødested for frivilligheden i kommunen. Posthuset er godt på vej til at blive en rigtig god ReThinker-

base i Syddjurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker
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Lokal opbakning  

 

 

 

 

 

 

Vi er blevet mødt med stor interesse, imødekommenhed og nysgerrighed. Aktørerne i Syddjurs har brug for 

frivillige. Vi mærker at et initiativ som ReThinker er kærkomment, da det gør det mere tilgængeligt at 

rekruttere for aktørerne. Derudover oplever vi positiv opbakning fra borgerne. De er glade for, at der nu er 

et lokalt frivilligt tilbud, hvor de kan vælge hvor og hvornår, de er frivillige. Borgerne i Ebeltoft og Syddjurs 

er stolte af deres egn, by og område, og vil meget gerne dele deres stolthed med gæsterne som smilende 

ReThinker-velkomstværter i Rønde og i Ebeltoft både i højsæsonen og i skuldersæsonen.   

   

”Tak for din virkelig søde omsorg for os frivillige. Det var en fed 

opgave at stå i bar, det fungerede super for mig, og jeg gør det 

meget gerne igen ved en anden lejlighed”.   

Kay Skyt, ReThinker til DM i Folkebåde 



7 
 

 

 

 

Hej Alma 

Selv tak fra mit inderste hjerte      
Jeg tænkte jeg kunne stå i en bod eller på anden måde hjælpe til. Så blev jeg spurgt om jeg ikke 
kunne tænke mig at komme på vandet? 
Jeg sagde ja, var spændt, da opgaven var fremmed for mig. Men samarbejdet med Bjørn, Hans, 
Bente og Mette på dommerbåden var forrygende godt. Der var ind imellem plads til historier, humor 

og godt humør! Og jeg blev spurgt af Bjørn om jeg vil deltage en anden gang     

En superdejlig dag på vandet         jeg lærte en masse. Sig endelig til, hvis jeg kan bruges igen.  

fra frivillig, Anette Pedersen efter deltagelse til DM i Folkebåde, juni 2022 

 

 

Fakta 

ReThinker Syddjurs har ved årets udgang 96 personer i medlemssystemet, assisteret 19 aktører i Syddjurs 

Kommune, og været med til at løfte godt 40 opgaver. Vi har skabt dialog og sparret med 65 aktører i 

kommunen, herunder virksomheder, foreninger, og enkeltpersoner om samarbejdsmuligheder. Vi har 

afholdt 19 informerende oplæg om ReThinker-konceptet ved aktører, foreninger og organisationer, 

herunder foreningsmøder, netværksmøder, informationsmøder og ReThinker Udflugter. Vi har udsendt 7 

Syddjurs Nyt (nyhedsbreve) til vores frivillige og andre interessenter som alle har indeholdt lokale opgaver, 

fællesskabsarrangementer samt opgaver på tværs af ReThinker-afdelingerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kære Alma. 

Hvor er din hilsen bare godt skrevet – simpelthen så godt!  

Civilsamfundskonsulent Birgitte Damgaard Nielsen, Syddjurs Kommune,  

Kultur og Fritid efter modtagelse af Syddjurs Nyt. 
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Udover formidlingen gennem nyhedsbrevene, har vi en Facebookgruppe med 315 følgere, hvor vi formidler 

opgaver, udflugter, stemning og fællesskab. Vi har afholdt 8 udflugter for de frivillige, deltagerantallet har 

spændt mellem 10-35 personer pr. gang. Vi har afholdt 1 KulturTa’Selv, der er en aften hvor aktører 

præsenterer deres opgaver og møder de frivillige ansigt til ansigt. 52 frivillige og 4 aktører deltog.  

 

 
”Det har været en stor fornøjelse at være vært ved ReThinker Syddjurs’ udflugten til KulturHotellet. 
For det første var der en masse søde, punktlige og interesserede Rethinkers, der mødte talstærkt op!  
For det andet, så var det en virkelig kærkommen mulighed for at fortælle om KulturHotellets historie 
og nuværende formål, rolle og engagement i Syddjurs Kommune. 
 
Tusind tak til ReThinker Syddjurs for at arrangere udflugten! Vi ser frem til flere spændende 
samarbejder i fremtiden!” 

Rebekka Vetter, Projektleder, KulturHotellet  

 

 

 

ReThinker-opgaver i Syddjurs: 

Her er 3 eksempler på opgaver, vi har hjulpet med i 2022 i Syddjurs. Samlet opgaveoversigt 2022 for 

ReThinker Syddjurs kan ses i bilag 1. 

1. Test af vandreruter i Mols Bjerge 

Vi fik en skøn opgave med at teste udvalgte vandreruter på Djursland i samarbejde med både Syddjurs og 

Norddjurs kommuner. Vandreruterne på mellem 2 og 7 kilometer trængte til en gå-gennemgang og en 

vurdering af alt fra underlag til skiltning og sværhedsgrad. De mange tests resulterede i en opgradering af 

det eksisterende Djurslandskort – både indhold og det visuelle udtryk.  

Vi har også samarbejdet med Nationalpark Mols Bjerge om at teste ruter.  

I alt har mere end 100 ReThinkers testet ruterne, udfyldt spørgeskemaer og på den måde hjulpet med at 

gøre vandreruterne endnu bedre. 

2. Scenekunsten i Syddjurs 

Syddjurs har ikke mindre end 9 professionelle teateradresser som er gået sammen og har skabt 

teaterfestivalen ”Teater lige om hjørnet”. ReThinkers har assisteret ved et par af de 11 forestillinger der 

blev afholdt under festivalen. Derudover har Egnsteatret deltaget i et KulturTa’Selv, hvor de rekrutterede 

frivillige ReThinkers til en hyggelig velkomstværtsrolle i forbindelse med åbningen af deres forestilling 

”Sommerhuset på Mols”. Her tog de frivillige imod billetter og solgte vådt og tørt til teatrets gæster.  
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ReThinkers har ydermere assisteret ved Kulturhotellets Musikfestival som er skabt i et samarbejde mellem 

Syddjurs Egnsteater, Kulturhotellet og foreningerne MIR og VærelZe 313, som stod for afviklingen.  

I 2022 blev et vigtigt frø sået til et spirende samarbejde mellem ReThinker Syddjurs og scenekunsten i 

Syddjurs.   

3. Audioguide Fregatten Jylland  

Fregatten Jylland har udviklet en audioguide fuld af levende og spændende fortællinger om livet til søs. 

Guiden bygger på virkelige dagsbogsnotater fra de mennesker der levede og arbejdede på skibet. 

ReThinkers hjalp med at teste audioguiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere om ReThinker Syddjurs her: https://www.visitaarhus.dk/frivillig/rethinker-syddjurs 

 

”Før podwalken bliver lanceret, har vi testet den på frivillige 

testpersoner, bl.a. fra Rethinkers. Det blev to rigtig udbytterige dage, 

hvor der kom gode betragtninger frem, som vi kan bruge til at forbedre 

den samlede oplevelse. Det bliver helt sikkert ikke sidste gang, at vi 

spørger om hjælp fra Rethinkers!” 

Katrine Worsaae, Projektmedarbejder, Fregatten Jylland  
 

https://www.visitaarhus.dk/frivillig/rethinker-syddjurs
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ReThinker Randers  

 
”Jeg er ReThinker, fordi jeg godt kan lide at gøre en forskel. Som ReThinker får du muligheden for at 
være en af dem der går allerforrest, når der skal ske noget i lokalsamfundet - du får lov til at komme 
ud og prøve nogle grænser af. Det med at sige, at ReThinker er et frivilligt fællesskab er en 
underdrivelse, du kan simpelthen så meget, når du har ReThinker-trøjen på. Jeg tror, at det gør en 
kæmpestor forskel for den enkelte at være med - det du giver, det får du tifold igen!”  

 
Kristian Kajhøj, ReThinker i Randers 

 

 

De fysiske rammer 

ReThinker Randers rykkede ind i Underværket medio februar 2022. Underværket ligger centralt i Randers 

Midtby og er et hus med mange aktiviteter. De frivillige nyder at have et sted at komme til og en ”base” for 

deres arbejde. For ReThinker Randers er det positivt at være en del af Underværket, og det er afgørende 

med gode fysiske rammer. 

Lokal opbakning  

Generelt bliver vi mødt med stor imødekommenhed ved aktørerne i Randers Kommune. Vi mærker, at vi 

rammer en form for frivilligt engagement i relation til events, kultur og natur, som mange aktører og 

borgere efterspørger. Vores tilgang er, at det skal være let, og vi har mange ad-hoc opgaver. Det passer 

godt ind i en foranderlig verden, hvor frivillige tilpasser deres engagement efter tid og lyst. Folk i Randers er 

stolte af deres by, og derfor sætter ReThinkers i Randers en stor ære i at repræsentere deres by på bedste 

vis - det gør dem til gode velkomstværter.  

Vi har et produktivt og bredt samarbejde med Randers Kommune og i særdeleshed med Erhverv- og 

Bosætningsafdelingen, der giver os støtte, vejledning og adgang til deres medier. Vi har også en god og 

løbende dialog med Randers Event, som har fingeren på pulsen ift. events i byen og tænker os ind i mange 

arrangementer.  

Kommunikationsafdelingen i Randers Kommune er en kæmpe støtte for os, når vi udbreder ReThinker 

Randers. De hjælper med råd og vejledning ift. kommunikation, vi får adgang til deres kanaler f.eks. hjælp 

til at promovere ReThinker Randers på by-portaler og dele information på kommunens hjemmeside.  

I Randers er der et kommunikationsnetværk, som kommunikationsafdelingen i Randers Kommune 

faciliterer. Her indgår lokale kulturaktører samt flere afdelinger fra kommunen. Vi er en del af netværket, 

og det giver os viden, sparring og værdi ift., hvem vi skal snakke med, og hvilke projekter der ligger forude. 

Fakta 

 
ReThinker Randers har 112 frivillige i medlemssystemet, har assisteret 20 aktører og løftet ca. 36 opgaver. 
Vi har skabt dialog og sparret med 69 aktører herunder virksomheder, foreninger og enkeltpersoner om 
samarbejdsmuligheder. Vi har afholdt 18 inspirationsoplæg ved aktører, foreninger og organisationer. Vi 



11 
 

har udsendt 9 nyhedsbreve til vores frivillige, afholdt et Speedmeeting hvor aktører formidlede deres 
opgaver direkte til 50 fremmødte frivillige og endelig har vi en facebookgruppe med 320 følgere. 
 

ReThinker-opgaver i Randers 

Her er 3  eksempler på opgaver, vi har hjulpet med i 2022 i Randers. Samlet opgaveoversigt 2022 for 

ReThinker Randers findes i bilag 2. 

1. KlatreAutomaten  

KlatreAutomaten i Randers har fået hjælp til at få en eventdrøm til at blive til virkelighed. Medejer og 
eventmager Louise Jul Vinther gik med en drøm om at skabe et event og en årlig tilbagevendende tradition, 
der kunne vise virksomheden frem og sætte spot på deres motto ”klatring for alle”. Klatreautomaten gik i 
dialog med ReThinker Randers i håb om at kunne teste eventet med hjælp fra frivillige. Drømmen blev 
indfriet i august sammen med ReThinkers, der hjalp til ved Randers-mesterskaberne i klatring med 
forskellige frivillige opgaver lige fra parkering til opsyn ved aktiviteter.  
 
 

 
”ReThinkers stillede med frivillige til vores event Randers Mesterskaberne i klatring 2022 (..) alle 
opgaver var besat og blev løst. Rent praktisk er det også superfedt at samarbejde professionelt med 
ReThinkers omkring frivillige. ReThinker teamet har været rigtig gode til at tage hånd om os i 
processen med opstart af samarbejde mellem ReThinkers og KlatreAutomaten, og været nysgerrige 
på hvad vi præcis har af behov og oplyst os om, hvad de frivillige har brug for. Jeg har været frivillig i 
foreningslivet i mange år – og det kan noget, men at se hvordan man kan arbejde med frivillige så 
professionelt, det er top fedt!” 
 

Louise Jul Vinther, medejer og eventmanager KlatreAutomaten 
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2. Verdensmålsfestivalen 

Randers Kommune afholdt sammen med en lang række lokale aktører en stor Verdensmålsfestival i april. 

ReThinker Randers var med som venlige og vigtige verdensmålsværter til Verdensmålsfestival i Randers. 

ReThinker Randers’ opgave var at give gæsterne en 

rigtig god dag. Konkret betød det at gå rundt på 

pladsen og hjælpe publikum med at finde rundt, give 

inspiration og tage en snak med dem.  

 

 
”ReThinker Randers var en vigtig 
samarbejdspartner for Randers Kommune, 
da vi afviklede Verdensmålsfestival 29. april 
2022 [..] Med ReThinkers sikrede vi et godt 
flow af gæster mellem centrum og 
festivalplads, der var smilende ansigter som 
guidede gæster til dagens mange oplevelser 
på tværs af centrum og festivalplads. Jeg 
oplevede, at samarbejdet med ReThinkers 
gjorde mange ting lettere, der var god 
hjælp til alle de mange ting, der sådan en 
dag bare opstår. Og ikke mindst bidrog det 
til de mange gæsters oplevelse af en by, der 
bød velkommen til festival.” 
 

Karen Balling Radmer, kommunikationschef 
Randers Kommune 

 

 

 

3. Uddeling af julefolder 

 

Aktører i Randers og omegn har i år produceret en ny julefolder, der beskriver alle markeder, forestillinger 

og arrangementer i Randers. Aktørerne fik hjælp af ReThinker Randers til uddeling af julefolderen i 

midtbyen og til at dele budskabet om juleaktiviteterne. Der blev delt massevis af julefoldere, og ”god jul”-

hilsner ud til butikker og besøgende i midtbyen. Bagefter stod ReThinker-køkkennisserne klar med 

æbleskiver og gløgg i UnderVærket.  

Læs mere om ReThinker Randers her: https://www.visitaarhus.dk/frivillig/rethinker-randers 

 

  

https://www.facebook.com/undervaerket/?__cft__%5b0%5d=AZV7al5KIMPvcX9PtvE4HizwhlKvkcbhr6I4daQW1B977GiTOTOX0aX5uXj_Ao5-CByJR3Mwm-dtgWbG9SwB7t0Dnet6EAnU-yXlIESV2BIB_cKL1LjyHMW5Bu1cLvwuoqqh1qrHsr0ZDR6Mw5bP50ad&__tn__=kK-R
https://www.visitaarhus.dk/frivillig/rethinker-randers
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ReThinker Aarhus  

Dør om dør på havnen 

I efteråret 2021 flyttede VisitAarhus fra DOKK1 til Balticagade, og fra den 1. februar i år flyttede vi GeLinde 

fra Mindet 6 til Balticagade 19B.Så nu er ReThinker Aarhus og VisitAarhus placeret dør om dør. Det er unikt 

at en turistorganisation har en frivillig-gruppe af denne størrelse.  

GeLinde er et meget værdsat fysisk mødested for de frivillige. Her afholder vi møder, sociale arrangementer 

samt briefings af frivillige. Da vi i dag har færre kvadratmeter end tidligere, afholder vi Speed Meetings hos 

forskellige aktører rundt om i Aarhus, f.eks. hos Aarhus1900 i Marselisborg hallen, Aarhus Universitet, 

Generationernes Hus, Frederiksbjerg Skole og Huset Trøjborg. 

Royale fritter på GeLinde 

GeLinde åbner fortsat dørene for scenekunstvækstlaget i Aarhus, der hjælper med at rekruttere yngre 

ReThinkers. Fritter, Fadøl & Forestilling er et teaterkoncept med fællesspisning skabt af unge lokale 

scenekunstnere, der har eksisteret i snart 4 år, og på den tid snart har skabt 15 forestillinger i Aarhus. Alle 

forestillinger skabes gennem en lyn-proces, som ledes med flad struktur og mulighed for at alle kan komme 

med inputs – om man er skuespiller, serverer øl eller tjekker billetter.  

Fritter, Fadøl & Forestilling har været i samarbejde med ReThinker siden 2019 og indviede det nye GeLinde 

på Balticagade med en vandreforestilling i september.   

Fritter, Fadøl & Forestilling henvender sig primært til de yngre ReThinkers (18-35 år), som har lyst til at 

indgå i Fritter-fællesskabet og være med til at skabe og afvikle unikke kulturarrangementer i Aarhus.  

I 2022 var den største Fritter, Fadøl & Forestilling begivenhed at optræde for Hendes Majestæt Dronningen 

på GeLinde den 3. juni. Dronningen fik serveret en udvalgt bid fra forestilling om en vampyr og fashion-

designer til modeuge i Paris. Dronningen så ud til at more sig kosteligt.  
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Fakta 

ReThinker Frivilligorganisationen hjælper i dag mange forskellige aktører med rekruttering og sparring 

omkring involvering af frivillige, og er på denne helt konkrete måde en af Aarhus Kommunens 

samarbejdspartnere vedr. udvikling af frivillighed og medborgerskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReThinker Aarhus har godt 1.700 aktive personer i medlemssystemet. Hver måned melder i gennemsnit 30 

nye frivillige sig til i medlemssystemet, og vi afholder løbende intro-møder for nye frivillige. Vi har til dato 

udsendt 24 ReThinker Nyhedsbreve som formidler de aktuelle opgaver og vi har afholdt 26 ReThinker 

Udflugter (inkl. Sociale arrangementer). I løbet af året er det ca. 50% af de registrerede ReThinkers som 

benytter muligheden for at deltage i udflugter, rundvisninger og sociale arrangementer – som er de særlige 

invitationer som de frivillige får for deres indsats. 

Siden årsskiftet har medarbejderne i frivilligorganisationen ReThinker assisteret omkring 125 aktører, og 

hjulpet med et hav af forskellige opgaver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her i 2022 har særligt opgaverne omkring Hobbitten, opgaver omkring regentbesøget i Mindeparken og de 

mange krydstogtanløb fyldt meget. Vi har desuden i 2022 afholdt 7 Speed Meetings, som er en populær 

formidlingsplatform, hvor mellem 80 - 150 frivillige møder op for at høre 6-8 aktører pitche aktuelle 

 

Først og fremmest: TUSIND TAK for lån af jeres fantastiske 

ReThinkers.  

Hvor er det bare fedt, at de var så mange der havde lyst til at være 

med og at de bare hoppede ind i opgaverne med godt humør og gå-

på-mod.  

Malene G. Geertsen, Cirkus Summarum,  

Cirkus Jul & Grøn Koncert, Muskelsvindfonden 

ørst og fremmest: TUSIND TAK for lån af jeres fantastiske ReThinkers.  

Hvor er det bare fedt, at de var så mange der havde lyst til at være 

med og at de bare hoppede ind i opgaverne med godt humør og gå-

på-mod.  

Malene Gaarden Geertsen, Cirkus Summarum, Cirkus Jul & Grøn 

Koncert, Muskelsvindfonden 

 

 

Det er en fornøjelse at deltage i jeres Speed Meetings – konceptet 

fungerer bare. Tak for nyhedsbrevet! 

Udviklingskonsulent Kirsten Vestergaard Lauridsen,  

Aarhus Kommune  
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opgaver. Vi afholder desuden masterclass i frivillighed, hvor målgruppen er aktører som arbejder med det 

frivillige engagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass 

• ”Som helt grøn frivilligkoordinator var det virkelig interessant og lærerigt. Tak” 

• ”Superspændende, inspirerende og gode ideer til hvordan man kan arbejde med frivillige. Tak” 

• ”God blanding m. oplæg og case-arbejde. Godt indslag at møde de frivillige som det hele drejer sig 

om”. 

• ”Rigtig god energi og indhold fra oplægsholderne. Det betyder meget” 

Udpluk af deltagerkommentarer efter MasterClass 1. november 2022 

Vi har i 2022 afholdt masterclass for 30 deltagere. Derudover har vi afholdt to mini masterclass på Aarhus 

Universitet Statskundskab og University College Lillebælt (UCL) samt 55 forskellige inspirationsoplæg om 
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potentialerne tilknyttet frivillighed. Alt sammen handler om at dele viden og styrke aktørernes arbejde med 

frivillige.  

Et af de forhold, der går igen fra deltagerne på masterclass er efterspørgslen efter ”mere netværk”. 

Deltagerne har fået meget ud af at være sammen, nørde ned i det frivillige engagement og lære af 

hinanden. Der er et behov for et mere faciliteret netværk for dem som arbejder med frivillige. Dette er 

derfor et opmærksomhedspunkt på masterclass for 2023.  

Find datoer og mere info om masterclass her: https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-

rethinker/masterclass-i-frivillighed 

 

ReThinker-opgaver i Aarhus 

Her er 3 eksempler på opgaver, vi har hjulpet med i 2022 i Aarhus. Samlet opgaveoversigt 2022 for 

ReThinker Aarhus findes i bilag 3. 

1. Krydstogt 

”Det var en rigtig god oplevelse. Man bliver jo så glad, fordi alle de besøgende er glade”, fortæller Gitte 

Hejlsborg, der var med til sine første anløb i 2022, hvor hun stod og delte rugbrød med smør ud til 

krydstogtgæsterne. For to år siden meldte hun sig som ReThinker, men på grund af coronaen er det først i 

år, at hun har kunnet opleve at være velkomstvært.  

Før corona har vi haft stor succes med at byde byens gæster og turister velkommen i Aarhus. Interessen for 

Aarhus som rejsedestination er stor, og gæsterne er i særdeleshed begejstrede over den 

imødekommenhed og gæstfrihed, som de oplever her i byen - dette er i høj grad takket være ReThinkers.  

”De besøgende er jo helt vildt glade for at se, at frivillige gør noget for dem her i Danmark. De takker en, og 

det bliver man da helt glad af,” siger Gitte Hejlsborg. 

Alle som har været med til at byde krydstogtgæster velkommen ved, at det er en helt speciel oplevelse.  

Værtskab er en essentiel og vigtig ReThinker-opgave, og når de tilrejsende gæster møder venlige, 

hjælpsomme og imødekommende frivillige på havnen, så giver dette en hel unik og fantastisk personlig 

velkomst til byen, og så er det tilmed en utrolig sjov og berigende frivilligopgave, der med årene er blevet 

en ReThinker-signaturopgave, som vi er meget glade for, er vendt tilbage i 2022. I Aarhus har der været 

ReThinker-velkomstværter ved samtlige 64 krydstogtsanløb i 2022. 

  

https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-rethinker/masterclass-i-frivillighed
https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-rethinker/masterclass-i-frivillighed
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2. Hobbitten 

Fra midt i maj til sidst i juni forvandlede Det Kongelige Teater området ved Moesgaard Museum til Tolkiens 

eventyrlige verden Midgård, fyldt med hobbitter, drager, kæmpe trolde, elvere og masser af familievenlig 

action. Hobbitten er et af alle tiders største og mest elskede eventyr og blev også et ReThinker eventyr med 

stærkt fællesskab. Hver aften samarbejdede flere hundrede ReThinkers om at afvikle et teaterstykke af 

denne størrelse glat og gelinde for publikum både bag scenen og på scenen.  

66 ReThinkers udførte statistroller som bjerguhyrer, elverkvinder, bueskytter, HerredsHobbitter, 

Søbyvagter og skovskygger. Statistrollerne krævede både mod og tid: Først 2 måneders øveperiode, 

dernæst 27 forestillinger 5 dage om ugen i hele spilleperioden. Statisterne var uvurderlige for opsætningen 

på Moesgaard: Uden statister, ingen forestilling!  

Det var heldigvis også den følelse, ReThinker statisterne fik af at være med:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hør mere om Malenes oplevelse og andre statister i videoen HER   

Hobbitten blev ikke blot en teaterforestilling, men en helt ny, levende, humoristisk og bevægende verden 

befolket af kæmpe trolde, nuttede ponyer og fabelagtige dukker, der lærte os om venskab, ondskab og 

mod fortalt på en måde aldrig før set. ReThinkers fik en vital rolle som del af det kongelige teaters 

kollektive åndedrag på Moesgaard, der i år satte nye standarder for, hvordan teater i det fri kan frisætte og 

revitalisere livet.  Intet mindre! 

 
Kære frivillige ReThinkers på Hobbitten, 
 
Vi måtte vente helt år mere, før corona endelig lod os realisere vores eventyr om Hobbitten som det 
største sceniske show man kan opleve i hele Nordeuropa! Men det var værd at vente på, og det har 
været en fantastisk oplevelse for mig og alle os på Det Kongelige Teater at folde denne vidunderlige 
historie ud med alle virkemidler for så stort og begejstret et publikum og at kunne gøre det langt fra 
vores normale scener i København. 
 
 

”Alle er uundværlige og supervigtige for, at det hele kan fungere. Det 

føles som et spil Domino: Hvis 1 brik vælter, så vælter resten, hvis ikke 

der er nogen til at samle hinanden op, og det gør vi her. Vi støtter 

hinanden. Vi er der for hinanden. Her er et fantastisk fællesskab” 

Malene Baj Nielsen, statist på Hobbitten 

https://www.youtube.com/watch?v=AQofH6Rf5ec
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Jeg håber, at jeres begejstring har været lige så stor, for det har betydet kolossalt meget for os at 
have jer med ombord. Det er så vigtigt, hvem publikum møder og hvordan de bliver mødt, når vi 
inviterer så mange mennesker til at opleve teatermagien – og især når det sker i uvante rammer og 
med særlige udfordringer som vejr, vind, afstand mv. Derfor er det en helt central ingrediens i 
Hobbittens succes, at I har været med og mødt publikum – og os andre – med varme, venlighed, 
indlevelse og begejstring.  
 
Vi satser meget på, at næste ombæring af vores eventyr ikke bliver forsinket af nogen som helst 
årsag, så vi regner stærkt med at være tilbage om to år med selve Ragnarok, historien om den gamle 
nordiske mytologi – og vi håber meget, at I også har lyst til at være med igen. 
 
Mange hilsner 

Kasper Holten, teaterchef, Det Kongelige Teater 
 

 

3. ECREA Konferencen  

ECREA er en europæisk organisation for Medie- og Kommunikationsforskning som hvert andet år afholder 

den største kommunikationskonference i Europa. I år var Aarhus Universitet vært og fik hjælp af ReThinkers 

til at afvikle konferencen hen over de fire dage, konferencen varede. ReThinkers hjalp til med klargøring og 

bemanding af kaffestationer, vejvisning i Aarhus Universitetspark og by, hjælp til garderobe og kantine og 

ved uforudsete behov eller mangler. Hjælpen af ReThinkers er interessant, fordi ReThinkers tilfører et 

ekstra (ikke kommercielt) lag til oplevelsen af destinationen. De tilfører en værdi, som deltagerne ikke 

forventer. Det fysiske møde og interaktionen med en lokal frivillig skaber er en unik autentiske og personlig 

oplevelse og (værtskab) som mødte stor anerkendelse af ECREA:  

 

 
”Tusind tak [..] jeres bidrag kan ikke undervurderes. I var en fantastisk gruppe at kunne trække på 
samt et fremragende og konkret eksempel på hvad vi gerne ville vise, at Aarhus kan overfor vores 
gæster. Vi har her efter konferencen været helt overvældede af den positive respons. Både deltagere, 
kollegaer og andre har udtalt deres ikke bare tilfredshed, men glæde over at se en så velorganiseret 
og velafholdt konference. Og roserne sværmer ofte om vores fantastiske frivillige. Og I, ReThinkers, 
har været en uundværlig del af denne indsats [..] Jeg vil slutte af med at nævne hvor stolt jeg er af at 
vi fik vist Aarhus og universitetet fra vores bedste side. Vi havde fra vores hold påstået at vi her I 
Aarhus kan noget særligt og det synes jeg vi beviste. For det skylder jeg jer alle en kæmpe tak. Så 
tusind tak for denne gang og held og lykke med kommende projekter”.   
                                                                                                 

Mange hilsener, Markus fra ECREA 2022   
 

 

Læs mere om ReThinker Aarhus her: https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-rethinker/bliv-frivillig-

rethinker-i-aarhus 

 

https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-rethinker/bliv-frivillig-rethinker-i-aarhus
https://www.visitaarhus.dk/corporate/frivillig-rethinker/bliv-frivillig-rethinker-i-aarhus
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Synlighed, synlighed og synlighed 

Synlighed og kommunikation er afgørende for eksistensen og udvikling af alle 3 ReThinker afdelinger. I 

Aarhus er ReThinker et stærkt brand. I Randers og Syddjurs er der stadig en stykke vej inden brandet opnår 

forankring i både gæsters og borgeres bevidsthed. Vi arbejder målrettet med at skabe en fælles identitet og 

fremme ejerskab, genkendelighed og synlighed både i Aarhus og i de nye afdelinger og geografier.  

I takt med vokseværket har vi i 2022 opgraderet indsatsen med at styrke både den interne og den eksterne 

kommunikation, og vi har arbejdet målrettet med både lokal og regional ReThinker-branding.  

Vores primære kommunikationskanal med de frivillige er fortsat ReThinkerNyt (nyhedsbreve), der har 

karakter af et aktivt og vedkommende klubblad og udkommer med en hyppig frekvens; gennemsnitligt 2 

gange månedligt (Aarhus). Det er populært ReThinker læsestof, og ventet med spænding. Når ReThinker-

Nyt lander i mailboksen hos ReThinkers åbner gennemsnitlig 70-75% af modtagerne.  

Vi udgiver nu 3 lokale versioner af ReThinker Nyt: Randers-Nyt, Syddjurs-Nyt og Aarhus-Nyt.  

Hver frivilligfilial har eget ReThinker-Nyt, så stoffet er vedkommende og målrettet.  De lokaler versioner 

lander direkte i hver enkelt ReThinkers indbakke. Alle versioner bliver desuden publiceret på Facebook i 

lukkede lokale ReThinker-grupper.  
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Synlighedstiltag i 2022:  

• Design af venlige ”uniformer” (ReThinker-beklædning) – ens i alle tre afdelinger - for at sikre både 

synlighed og genkendelighed og fremme bæredygtighed.  

• En omfattende opdatering frivilligsiderne på VisitAarhus’ 

hjemmesidehttps://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker 

• Direkte kommunikation til virksomheder via VisitAarhus’ partnernyhedsbreve.  

• Udarbejdelse af fysiske foldere til brug for både virksomheder og potentielle frivillige.  

• Løbende kommunikation med kommuner via VisitAarhus’ kvartalsstatus 

• Afholdelse af kvartalsvise statusmøder mellem kommunerne og de enkelte afdelinger 

• Årligt møde på tværs af de tre filialer.  

• Sidst, men ikke mindst, så har vi i 2022 udarbejdet en meget fin rekrutteringsvideo  

https://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker Vi anvender allerede filmen i mange sammenhænge 

bl.a. var den en del af VisitAarhus’ præsentation i opløbet om titlen som European Capital of Smart 

Tourism.   

Presse-synlighed 2022 

ReThinkers begivenhedsrige år har også kunnet ses i medierne. I løbet af året har ReThinker været nævnt i 

cirka 40 artikler i både lokale, regionale og landsdækkende medier. Der er tale om medier som Jyllands-

Posten (Aarhus), Århus Onsdag, Adresseavisen Syddjurs, Billed-Bladet, Randers Amtsavis, Turisme.nu og 

TV2 Østjylland.  

Omtalen har været spredt pænt ud over hele året, men især i forbindelse med Hendes Majestæt 

Dronningens besøg i juni oplevede vi stor omtale. Det samme gør sig gældende i november hvor vi både 

kunne fortælle om, at ReThinker havde haft ekstraordinært travlt i 2022 og at Aarhus’ største luciaoptog 

vendte tilbage efter to års aflysning.  

Omtalen af ReThinker har generelt været positiv, og vi mærker en interesse for at høre om 

frivillighedsorganisationen.   

Nedenfor har vi samlet en række eksempler på presseomtaler fra 2022:  

  

Hendes Majestæt Dronningens besøg hos ReThinker:  

Dronning Margrethe skal besøge de frivillige i Aarhus - Lokalavisen Aarhus  

Se billederne: Sådan en buket gar Dronning Margrethe nok aldrig fået før - Billed-Bladet  

  

Krydstogt:  

Claus Christensen og Henning Pedersen er frivillige ved Visit Aarhus. Og de har et uudtømmeligt kammer af 

anekdoter, som du ikke kan nå at høre - Jyllands-Posten (Aarhus)  

  

Frivillige har hjulpet til rekord mange events:  

Østjysk frivilligbank har hjulpet ved rekordmange events - Jyllands-Posten (Aarhus)  

  

Aarhus’ største luciaoptog vender tilbage:  

Aarhus' største luciaoptog vender tilbage - Århus Onsdag  

https://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker
https://www.visitaarhus.dk/frivillig-rethinker
https://aarhus.lokalavisen.dk/kultur/byrummet/ECE14044357/dronning-margrethe-skal-besoege-de-frivillige-i-aarhus/
https://www.billedbladet.dk/kongelige/danmark/se-billederne-saadan-en-buket-har-dronning-margrethe-nok-aldrig-faaet-foer
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/ECE14260865/claus-christensen-og-henning-pedersen-er-frivillige-ved-visit-aarhus-og-de-har-et-uudtoemmeligt-kammer-af-anekdoter-som-du-ikke-kan-naa-at-hoere/
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/ECE14260865/claus-christensen-og-henning-pedersen-er-frivillige-ved-visit-aarhus-og-de-har-et-uudtoemmeligt-kammer-af-anekdoter-som-du-ikke-kan-naa-at-hoere/
https://jyllands-posten.dk/jpaarhus/ECE14610830/oestjysk-frivilligbank-har-hjulpet-ved-rekordmange-events/
https://aarhusonsdag.lokalavisen.dk/samfund/ECE14641344/aarhus-stoerste-luciaoptog-vender-tilbage/
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Kæmpe luciaoptog vender tilbage - Mig og Aarhus  

  

Nye afdelinger af ReThinker:  

Stegger "ReThinker" frivillighed - Adresseavisen Syddjurs  

Ole er frivillig ved ReThinker: "Jeg kunne ikke sidde på stadion hele tiden" - Din Avis Randers  

 

Udsyn 

I 2022 har vi fortsat arbejdet 

med at udbrede viden og 

kendskab til frivillighed og 

ReThinker internationalt med 

oplæg om ReThinker-

organisationen og 

involveringen af frivillige i 

turisme på internationale 

konferencer, bl.a. på 

DMOcracy bootcamp, hvor 17 

førende storby-destinationer 

deltog, ved deltagelse på 

Global destination 

Sustainability Awards 2022 

med deltagelse af 70 

destinationsselskaber. 

ReThinker Inger-Margrethe 

Jensen blev bedt om at holde 

et online oplæg på The City Destinations Alliances årsmøde med 120+ europæiske by destinationer. 

 

 
Fik ikke lige mulighed i eftermiddags for at sige personligt tak, fordi du har tænkt på mig til 
præsentationen af det at være ReThinker ved konferencen i Tel Aviv.  
Det værdsætter jeg meget. Jeg stiller altid gerne op til “særopgaver” og det er dejligt at blive spurgt 
om man har interesse og lyst til sådanne udfordringer. 

Inger-Margrethe, oplæg om ReThinkers på konference i Tel Aviv  

 

 

 

I 2018 var 55 ReThinkers på weekendtur til Kulturhovedstadsåbningen i Leuwarden i Holland efterfulgt i 

2019 hvor 25 ReThinkers var til Kulturhovedstadsåbningen i Plovdiv i Bulgarien. Det tredje år – altså i 2020 - 

rejste 50 ReThinkers på forlænget weekendtur til Kulturhovedstadsåbning i Galway i Irland. I januar i år var 

50 ReThinkers i Kaunas i Litauen. 

https://migogaarhus.dk/kaempe-luciaoptog-vender-tilbage/
https://syddjurs.lokalavisen.dk/samfund/ECE14120505/stegger-rethinker-frivillighed/
https://dinavis.dk/nyheder/2022/07/01/ole-er-frivillig-ved-rethinker-jeg-kunne-ikke-sidde-paa-stadion-hele-tiden/
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Vi har skabt en populær fællesskabsopbyggende ReThinker rejse-tradition, hvor vi lærer nyt af de lokale 

frivillige og lokale indbyggere i udlandet. Rejsen betales af deltagerne selv, og den foregår altid efter en 

forudgående dialog og koordinering med den lokale frivilligmanager. Vi har som regel en frivillig opgave 

som vi løser i forbindelse med åbningsceremonien. 

 

Indsigter fra undersøgelse   

I takt med ekspansionen af ReThinker i Aarhusregionen er der tiltagende behov for at gøre frivilligindsatsen 

målbar for både turismevirksomheder og borgere (de potentielt frivillige).  

Data og en evidensbaseret tilgang til involvering af frivillige giver en større forståelse og mulighed for at 

identificere nye potentialer. På den baggrund, og med henblik på at afdække de frivillige ReThinkers 

tilfredshed, motivation og ikke mindst deres bevæggrunde for at være frivillige, har VisitAarhus i 

sensommeren 2022 indsamlet data blandt de frivillige ReThinkers. Undersøgelsen har givet os ny viden og 

nye indsigter, som vi lytter til og som hjælper os i vores arbejde på hele tiden at blive bedre.  
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1. Tilfredshed  

Hele 90 % af de frivillige ReThinkers er meget tilfredse eller tilfredse med at være frivillig ReThinker. Hele 

95% af de frivillige, der har været aktive inden for det seneste år, er “tilfredse” eller “meget tilfredse” med 

at være frivillige ReThinkers. Aktivitetsniveauet og tilfredsheden hænger sammen. 

Blandt ReThinkers med et højt tidsforbrug (defineret ved, at man har været aktiv den seneste måned og har 

brugt mere end 50 timer det seneste år) er 96% enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”. Det har altså høj 

prioritet at have et godt samarbejde med både kommuner og aktører i lokalområdet, så vi får mange 

forskellige opgaver, som vi kan formidle videre til de frivillige ReThinkers.  

2. Rekruttering 

Den stærkeste rekrutteringskanal er de eksisterende frivillige, som anbefaler andre at melde sig. Det vil 

sige, at frivillige typisk bliver opmærksomme på muligheden for at blive frivillige ReThinkers gennem 

venner, bekendte, familie eller kollegaer. 

Årsagerne til at melde sig, består af flere faktorer, men særligt vigtigt er fleksibiliteten, dvs.  muligheden for 

at bidrage som frivillige, så det passer ind i den hverdag og de øvrige gøremål, man i øvrigt har.  

De frivillige anser det som vigtigt, at de er informeret tilstrækkeligt omkring en konkret opgave. Det er en 

pointe at skrive sig bag øret som aktør og/eller kommune: Brug tid på at beskrive opgaverne, da den gode 

frivillig-oplevelse allerede er i gang her. Det er en god investering at være grundig og nøjagtig i 

opgavebeskrivelser. 

 

 
”…jeg er faktisk i mål (red: med rekrutteringen af frivillige) og hvis der falder en enkelt fra eller til, 
finder vi ud af det internt. I skal have tusinde tak for jeres hjælp. Det har simpelthen bare være så 

fedt at kunne få jeres hjælp😊  
Jeg sidder og er ved at udarbejde en drejebog til de frivillige, som kommer ud til dem snarest muligt 
og så glæder jeg mig til at møde dem alle om nogle uger ude i skoven.”  
 

Aarhus Symfoniorkester, Gitte Bach, Produktionsleder B&U ifm. projektet ” Symfoni i det fri” 

 

 

 

3. Den episodiske frivillighed 

Det er helt centralt for de frivillige, at de kan til- og fravælge opgaver efter tid og overskud: 86% af dem, der 

har været aktive indenfor det seneste år, har angivet det som ”meget vigtigt”. Tillige har 82% af de frivillige, 

der endnu ikke har været aktive, angivet det som "meget vigtigt", hvilket understreger valgfrihedens 

betydning for det frivillige arbejde. 

Hertil kommer, at de frivillige motiveres af, at de som frivillige ReThinkers kan vælge opgaver, der 

interesserer dem. Hvilket netop er et af de drivende elementer, der kendetegner den såkaldte ad hoc 

frivillighed, som VisitAarhus praktiserer i tilgangen til det frivillige engagement.   



25 
 

Undersøgelsen peger desuden på, at en af de faktorer, som har en signifikant påvirkning på de frivillige 

ReThinkers tilfredshed ér, at de føler, de skaber værdi for lokalområdet, borgere og gæster.  

Se alle resultater fra ReThinker Frivilligundersøgelse efterår 2022 HER 

ReThinker videre  

Ambitionen er at fortsætte det påbegyndte arbejde med en evidensbaseret tilgang til involvering af frivillige. 

Der er allerede igangsat endnu en undersøgelse under teamet: Involvering af frivillige i turismen, der 

indsamler viden om og skal styrke den evidensbaserede tilgang til involveringen af frivillige i 

turismen.  Resultaterne fra den seneste undersøgelse får vi i foråret 2023, hvorefter vi påbegynder arbejdet 

med at formidle resultaterne til projektets forskellige målgrupper. Vi planlægger desuden en opdateret 

gentagelse af Frivilligundersøgelsen i efteråret 2023.  

Fremadrettet er ønsket en opgradering og en opkvalificering af masterclass og uddannelsesbenet i 

frivilligorganisationen. For eksempel arbejder vi på at aktivere studerende på de merkantile uddannelser i 

Randers til at blive mere aktive som frivillige i Randers og omegn. Der er allerede indgået en 

samarbejdsaftale med Erhvervsakademi Dania Randers om et undervisningsforløb i foråret 2023 (og 

fremefter) for kommende medarbejdere i turismebranchen og potentielle frivillige.  

Vi fortsætter arbejdet med kommunikation og branding og implementering af de nye film, foldere med 

mere. Desuden vil vi fokusere mere på den nationale branding i form af udarbejdelse af en national 

udrulningsværkstøjskasse.  

Vi fortsætter opbygning og synliggørelse af ReThinker Syddjurs og ReThinker Randers med fokus på gode 

samarbejder med aktører, kommune og interessenter og det brede samarbejde mellem ReThinker-

filialerne. Vi ønsker at give borgerne i de respektive kommuner et endnu større indblik i, hvad der foregår i 

de forskellige områder, så borgere i hele Aarhusregionen får en bedre tværkommunal forståelse for 

hinanden og en følelse af at de er en del af samme ReThinker-organisation.  I 2022 har vi afholdt ReThinker 

informationsmøder på tværsmed de tre kommuner for at vidensdele og erfaringsudveksle. Det gør vi også i 

2023.  

 

  

https://www.visitaarhus.dk/sites/visitaarhus.com/files/2022-12/ReThinker%20Frivilligunders%C3%B8gelse%202022%20Final.pdf
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Skulderklap på skuldrene af 2022 

Vi har en klap-på-skulderen-fest-tradition som vi i år efter de stride corona-år nu endelig igen kunne 

afholde. Som tak for årets store indsats blev samtlige ReThinkers inviteret til en storslået klap-på-skulderen 

fest på Savværket i Aarhus, og ca. 250 ReThinkers fra både Syddjurs, Randers og Aarhus mødte op. Det var 

en fantastisk hyggelig og vigtig aften, der på alle måder understregede fællesskabet og den store volumen 

ReThinkers nu har.  

Vi kigger bagud på 2022 med glæde, og vi ser frem mod et nyt år med The Ocean Race og op mod 70 

krydstogtsanløb i Aarhus, et nyt og stort samarbejde om Aprilfestivalen i Syddjurs, Randers Festuge og 

Danmarksindsamlingen i Randers og mange mange flere målbare eventyr.  

 

Lad os slutte årets  

 ReThinkerÅrsNyt 2022  

med at klappe alle ReThinkers på skuldrene 

 

 

  



27 
 

Bilag 1 - ReThinker Syddjurs:  

Samlet opgaveoversigt 2022  

 
Testpersoner til vandreture ⚫ Rundviser på Rockmuseum ⚫ Velkomstværter i Ebeltoft (påske) ⚫ 
DM i Folkebåde ⚫ Maleopgave på Det Gl. Posthus ⚫ Velkomstværter i Rønde (sommer) ⚫ 
Maskinister til Fregatten Jylland ⚫ Frivillige til Teaterfestival ⚫ Velkomstværter v. Maltfabrikken ⚫ 
Stegt flæsk, Samsø kartofler mm. ⚫ Bålfestival v. Karpenhøj ⚫ Testpersoner til audiorundtur v. 
Fregatten Jylland vol. 1. ⚫ Velkomstværter i Ebeltoft (sommer) ⚫ Ansigtsmaling v. Ebeltoft 
Handelsstandsforening ⚫ Tour De Ebeltoft v. Syddjurs Kommune ⚫ Testpersoner til 
audiorundtur v. Fregatten Jylland vol. 2 ⚫Kanoner og dragoner – sy-workshops 
/pynteworkshop/opstilling + nedtagning ⚫ Traffik- officials v. Syddjurs Kommune ⚫ Bygge-
oprydningsdag på Posthuset ⚫ Plakatkonkurrence for Ebelfestival  ⚫ Musikfestival på 
Kulturhotellet ⚫ Vært hos Syddjurs Egnsteater ⚫ Testperson til vandreture 2 (Nationalpark Mols 
Bjerge) ⚫ Velkomstvært i Ebeltoft (Efterårsferie) ⚫ Ebelfestival Ølbar ⚫ Spaghettifest v. Ebelfestival 
(Aflyst) ⚫ Klimamarch i Ebeltoft (Maltfabrikken) ⚫ Testpersoner til Ny skovhave ⚫ Jul på torvet i 
Ebeltoft ⚫ Juleværtsskab v. Maltfabrikken ⚫ Ophængning af plakater for Syddjurs Egnsteater 
 

 

  

 

 

Bilag 2 - ReThinker Randers:  

Samlet opgaveoversigt 2022  

 

 
Keramikmarked ⚫ Bygge opgave ⚫ Cityforeningen - opsætning af påskeliljer ⚫ Verdensmåls - 
værter ⚫ Upcyckling hjælp ⚫ Bi - hjælp ⚫ Keramikmarked ⚫ Udbyhøj havn - 10 års jubilæum ⚫ Spar 
Kron – Triatlon ⚫ Stafet for livet ⚫ Oust Mølle Rock ⚫ Sankt Hans Fest ⚫ DM i Motorcross ⚫ 
Randers Festuge ⚫ Randers mesterskaberne i klatring ⚫ Cityforeningen - Samler skrald ⚫ EM i 
Keglebilliard ⚫ Velkomstværter - sommer 2022 ⚫ Centimeter Marathon ⚫ ReMida by-event ⚫ 
Byværter Randers Festuge ⚫ Frivilligmarked ⚫ Kageuddeling Kulturelt Samvirke ⚫ Regnbuelørdag 
Randers Bibliotek ⚫ VM For Schæferhunde fanebærer + p-vagt ⚫ Cityforening, Bibliotek + diverse, 
uddeling af flyer ⚫ RePair Café ⚫ Randers kommunikationsnetværk om Danmarksindsamling ⚫ 
Cityforening julelys tænding ⚫Aktiviteter på Jens Otto Krags Plads 
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Bilag 3 - ReThinker Aarhus:  

Samlet opgaveoversigt 2022  

 
Tour de France i Vejle ⚫ Aarhus Nød-Vinterherberg ⚫ BørnefestiBAL 2022 ⚫ Bliv frivillig 
gruppeleder i en Selvhjælpsgruppe ⚫ Vil du være med som krydstogt-velkomstvært? ⚫ Bliv frivillig 
rådgiver på Livslinien ⚫ Organisering af foredragsrække ÆldreSagen ⚫ KOSMOS Good Life Optog 
2022  ⚫ Testpersoner til vandretur på Djursland ⚫ Royal Run ⚫ Fair Festival ⚫ Greenlight  ⚫Sos 
børnebyerne ⚫ Vidensfestival – fra arbejdsliv til seniorliv⚫Storbykonference – Ungdommens håb 
for fremtiden⚫ Fritter, Fadøl & Forestilling ⚫ Udeskole-værter på Lystrup Skole ⚫ 
Åbningsceremonien af Aarhus Music City ⚫ Vært Music City ⚫ Vil du være en 
forældreven?⚫ Påske-værter i Ebeltoft ⚫ Frokosthjælp og modtagelse af ukrainske flygtninge 
⚫Vil du hjælpe som frivillig til Hobbitten ⚫ Fregatten Jylland kalder alle ”maskinister” 
⚫ Fundamentet – sårbare og udsatte⚫ Vil du hjælpe som husalf på GeLinde? ⚫ Opera i Parken 
⚫ Museum Overtaci ⚫ Reuse Repair ⚫ Aarhus Pride ⚫ Vil du samle ”Småt og Godt”?⚫ Bliv 
frivillig til Opera i Parken ⚫ Vil du hjælpe i en lege-lounge for ukrainske flygtninge? ⚫ Frivillig til 
folkeafstemning den 1. juni⚫ Indhente brevstemmer ⚫ Morgensweeper Northside Festival 
⚫ Besøgsven hos SIND ⚫ Folkef⧫est i Mindeparken⚫Følgeven ⚫Syddjurs teaterfestival 
⚫ Vikingedage ⚫ Vestergadefesten ⚫ LitteraturreXchance ⚫ Festival i Generationernes 
Hus⚫ Hendes Majestæt på besøg på GeLinde⚫ Røde Kors – Genbrugsværksted⚫ Vil du stille 
op til interview om byens Folkehuse⚫ Senior-svømme instruktør ⚫ Frivillig til Thomas Helmig 
koncert⚫Café Væredygtighed ⚫ Test-person på Fregatten Jylland ⚫ Ældre Sagens 
Besøgstjeneste⚫Finde-vej-hjælpere til JobMesse for ukrainske flygtninge ⚫Givisme Sommerfestival 
⚫ Dinner with af Dane ⚫ Ramstein ⚫ EM i Kano- og Kajak i Silkeborg ⚫ DM i Folkebåde i 
Ebeltoft  ⚫ Testpersoner til Væksthusenes vilde baghave ⚫ Stella Polaris 2022 ⚫ Hjortshøj 
Festival ⚫ Europamesterskaberne i billard i Randers ⚫ Aarhus Jazz Festival – Aarhus  Hostel 
⚫ Krydstogtsvært  ⚫ Aarhus Festuge ⚫ 3Xgivisme Sommerfestiva l⚫ Home-Start Aarhus 
søger familievenner ⚫ Grøn Koncert søger frivillige ⚫ Foodfestival i Aarhus ⚫Symfoni i det fri 
⚫ Bakken Bears søger frivillige ⚫ Aarhus Culture Day ⚫ CECA konference Moesgaard ⚫Aarhus 
Firmasport Ladies Mud Race ⚫ Aarhus City Welcome ⚫ Urban Sports Festival Aarhus 
⚫ Kommunikationskonference ECREA ⚫ Frederiksbjerg Spirer ⚫ Måltid, Fritid, Fremtid 
⚫ Urban Sports Festival ⚫ Frivillig Værkstedsleder søges ⚫ Gruppeleder til afasi 
selvhjælpsgruppe ⚫ Lucia ⚫Cirkus Jul / Muskelsvindfonden ⚫ Dansk Flygtningehjælp 
lektiecafeer ⚫ Sinds Telefonrådgivning ⚫Frivillig på Frederiksbjerg Skole ⚫ Undervisning af 
minoritetsetniske kvinder⚫ PhotobookWeek Aarhus ⚫ Hyggelig Øl-bar til Ebelfestival 
⚫ Aarhus Culture Day ⚫ Teater Katapult søger frivillige til ”forhuset”⚫Test af vandreruter i 
Nationalparken ⚫ Test Museum Jorns cykelruter ⚫ Krokus og Tulipaner / Aarhus Hostel 
⚫Folkets Klimamarch ⚫ Home start ⚫ Fødevarebanken ⚫ Afmontering af lyskæder Aarhus 
festuge ⚫ Lucia workshop  
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