
INVITATION

Unge inviteres til workshop og folkekøkken 

Fra ide til 
aktionsplan 

Frivilliguge
Fælles 

Fremtid
Lokalt

Du kan være med til at realisere unges egne ideer over et måltid mad 
med inspiration af oplæg udefra og netværke på kryds og tværs af 
skoler, foreninger og grupper. 

Du kan pitche din ide, få sparring til at lave en aktionsplan og viden om 
hvordan man kan få tilskud på op til 5000 kroner fra Ungekulturpuljen 
og igangsætterhjælp i Frivilligcentret.

Det er gratis at deltage. Dog regner vi stærkt med at du dukker op, når 
du har tilmeldt dig, så både mad og plads ikke går til spilde. 

Deltagende foreninger
Ung i Rudersdal og Frivilligcenter Rudersdal er værter for arrange-
mentet. Vi glæder os til at byde velkommen til unge fra Birkerød og 
Nærum Gymnasium, elevråd i udskolingen, unge fra Backstage / Bro 
til Hverdagslivet, Dansk Flygtningehjælps Ungdom i Rudersdal, 
Teatermejeriet, Lydfest, Rudersdal Bevægelsesakademi og alle 
andre hverdagsaktivister. 

Tilmelding 
Tilmeld dig via NemTilmeld på vores hjemmeside. I tilmeldingen kan 
du notere en overskrift på din ide, hvis du allerede nu har en. 
Der er max 50 pladser, efter først-til-mølle. 

Tid og sted: 
28. september 
kl. 17-20,
Backstage, 
Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246 A.

Er du ung og har en ide til en aktivitet for andre unge eller har du blot lyst 
til at bakke op om andre unges ideer, så kom med til langbordsmiddag. 



FRIVILLIGUGEN:
Fællesspisningen er en del af frivilligugen, hvor vi fejrer frivillig-
heden 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. Og 
vi vil have flere med, skabe nye forbindelser og danne partnerskaber.

Frivilligugen er 
finansieret af 
Folkeoplysnings-
udvalget.


