
Tid og sted: 
Lørdag den 24 september 
2022, kl. 17 – 20

Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246 A, Holte

Tilmelding: 
Du behøver ikke 
at tilmelde dig.

Frivilliguge
Fælles 

Fremtid
Lokalt

Fællesskab og fællesspisning ved langborde 
Vi mødes på tværs af kulturer og folkeslag i Rudersdal.  Vi samles i fælles-
skab ved det længste bord uanset, hvor vi kommer fra. 
Vi lærer hinanden at kende  og får nye bekendte. Middagen vil give børn 
og voksne større indsigt i hinandens kultur i sjov og hyggelig samvær.
Vi spiller spil fra forskellige lande.

Mad
Vi spiser dejlig syrisk mad.

Hvem kan være med
Alle er velkomne. Fællesspisning er for børn og voksne fra alle.

Værter
Dansk Syrisk Kulturforening er vært for festen og inviterer alle frivillige fra 
hele lokalområdet i Rudersdal. Samarbejdspartnere fra Nærum Kultur 
og Lektiecafe, Birkerød Flygtningekontakt, Ukrainere i Rudersdal, Dansk 
Eritreansk Forening er naturligvis også velkomne.  

Tilmelding 
Kom som du er. Tilmelding er unødvendig. Vi hjælpes med at rydde op.

Sammen 
på tværs 
af kulturer

INVITATION



FRIVILLIGUGEN:
Fællesspisningen er en del af frivilligugen, hvor vi fejrer frivillighed, i 
ugen op til Frivillig Fredag, sammen med resten af landet. 
I år er temaet Fælles Fremtid Lokalt. 

ANDRE AKTIVITETER
24 september kl. 17- 20 ‘Sammen på tværs af kulturer –
 Fællesskab og fællesspisning ved langborde’ på Kulturcenter 
Mariehøj, Øverødvej 246 A, Holte

25 september 17.30. ‘ Photography as a tool to share your 
heritage & build a community’ - lecture, roundtable and snacks, 
Biblioteksalleen 2, Nærum 

27. september , kl. 18-20 ‘Hvad kan vi lave i vores fritid, med hvem 
og hvor? Unge mellem 13 og 16 år er inviteret til workshop og 
fællesspisning den 27. september i Klublokalet, Vedbæk Stadion,
Gøngehusvej 27, Vedbæk

28. september kl. 17-20. ’Fra ide til aktionsplan’.  Unge inviteres 
til workshop og folkekøkken, Backstage, Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246 A, Holte

Kom med
Vi hylder lokale fællesskaber, som hver dag gør en kæmpe forskel.

Frivilligugen er 
finansieret af 
Folkeoplysnings-
udvalget.


