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Læs videre på næste side...

READ – eleverne 
skal fortsat læse 
for sjov 

”Det bedste ved skolen 
bliver at få gode venner”

S. 10

 
VÆR MED!  
DHL-stafet 2019 

Stemningen dirrer af spænding i gymnastiksalen på Skåde Skole, mens de nye 0. klasse  
elever og deres forældre samles omkring flag- og blomsterdekorerede langborde.  
Læs om Skåde Skoles første skoledag fra fire perspektiver. 

 Torsdag den 8. august var allerførste folkeskoledag for 2800 aarhusianske børn. En af dem var Lærke Smidt, der begyndte i 0. klasse på Lystrup Skole.
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Gustav Engvad Krebs, 6 år 
 

Det bedste ved skolen bliver at få gode venner. Jeg har 
glædet mig til at lære en masse ting, men jeg har også 
været nervøs for at møde nye børn og voksne.

Britt Solbjerg Majewski, indskolingsleder

Skolestartens store udfordring er mødet med en ukendt 
verden, og vi vægter samarbejde med børnehaverne højt. 

For eksempel får børnehavebørn musikundervisning på 
Skåde Skole, så de kender lokaler og lærere første skoledag. Samar-

bejde mellem skole og hjem er alfa og omega for en optimal skole-
gang, så vi prioriterer, at forældrene føler sig velkomne og er med hele 

første skoledag.

Sonny Lundgreen, pædagog 

Jeg vægter nærhed og tryghed på første skoledag, 
så jeg vil hurtigt kende børnene, deres navne og 
forældre. Børnene går fra at være de største børne-

havebørn til at blive de mindste, og skolen har hverken børne-
havens indhegning eller strukturer. Det kan overvælde børnene 

og gøre dem triste et par dage. Men de fleste glæder sig til sko-
lestarten og føler sig parate.

Jakob Billeskov Jansen, far til Anna på 6 år 

Min datter har ældre søskende på Skåde Skole og har glædet sig 
til at starte. Hun skal gå i en folkeskole, fordi her starter en del fra 

børnehaven. Folkeskolen lever op til mine forventninger lærings-
mæssigt og socialt. Jeg vil gerne være solidarisk i samfundet, men vil overve-

je privatskole, hvis mit barn ikke kommer til at trives i sit skolemiljø.
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Hvert tredje barn finder skolestarten 
svær, viser undersøgelser. Skåde Skole 
skaber glæde og tryghed hos nye skolebørn 
ved at invitere skolens maskot Bau-Trol-
den med til første skoledag.  

Børnene sender lange, nysgerrige blikke fra langbordene 
mod gymnastiksalens indgang, da den store, bløde trold i 
rød- og hvidstribet dragt træder ind. Bau-Trolden inviterer til 
kram og highfives, og med ét synes stemningen i gymnastik-
salen mindre anspændt.  

”Bau-Trolden møder de nye børn, hvor de er. Når trolden 
træder ind, kommer der et barnligt islæt, som fjerner fokus 

fra den her meget seriøse og informationstunge dag,” for-
klarer indskolingsleder Britt Solbjerg Majewski.

Hun vurderer, at det kan være svært pludseligt at se sig selv 
som et skolebarn, så mødet med en bamse første skoledag 
kan være befriende for nye elever. Bau-Trolden indbyder 
til fysisk kontakt for at give det enkelte barn en trygheds-
følelse, og den findes sjældent uden en børneflok samlet 
omkring sig. 

Skåde Skole betragter Bau-Trolden som et symbol på umid-
delbarhed, glæde og fest. Ved festlige lejligheder dukker 
trolden op på skolen, og den afslutter en ring for niende-
klasserne ved at deltage i deres afsked.

Bau-Trolden møder nye 
skolebørn i øjenhøjde
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Børnene skal fortsat 
læse for sjov…
READ for mellemtrinnet skal gøre det lettere og mere attraktivt for eleverne i  
3.-6. klasse at fastholde den daglige fritidslæsning. Med adgang til bøger både 
fysisk og digitalt skal forældrene hjælpe børnene med at fortsætte de gode  
vaner. 

”På mellemtrinnet dropper børnene 
ofte fritidslæsningen til fordel for spil 
og sociale medier. Mange forældre 
oplever, det er vanskeligt fortsat at 
støtte barnets daglige læsning,” for-
tæller Tina Kornbeck Nielsen, konsu-
lent i Børn og Unge og medudvikler på 
READ-indsatsen. 

READ blev gennemført første gang i 
2014 i 2. klasse og er nu et tilbud til 
både dagtilbud og indskoling. Med 
bogtasker til børnene og vejlednings-
materiale til forældrene er det primære 
formål med READ at styrke læsningen 
derhjemme.

READ har vist sig at have stor effekt 
på børnenes læsning og skriftsprog 
i indskolingen. Derfor er der blevet 
efterspurgt lignende tiltag for mellem-
trinnet, hvor elevernes fritidslæsning 
daler.  

”Vi skelede til undersøgelsen Børns 
Læsevaner fra 2017, hvor 50 procent 
af børn på mellemtrinnet ville læse 
mere, hvis de havde mere tid, og 32 
procent hvis de vidste, hvad de skulle 

læse. Spørgsmålet er, hvordan vi kan 
skabe den tid og sørge for, at børnene 
kan finde gode frilæsningsbøger?” si-
ger Tina Kornbeck Nielsen og uddyber:

”Med READ for mellemtrinnet kan 
skolerne booke fysiske læsekasser med 
udvalgte bøger. Der har været så stor 
efterspørgsel, at vi har været nødt til at 
supplere op med endnu flere læsekas-
ser. Samtidig har vi anskaffet digitale 
læsekasser for at konkurrere med bør-
nenes øvrige forbrug af digital under-
holdning. De skal ikke bookes, men er 
tilgængelige for alle børn og forældre 
i Aarhus Kommune uafhængig af tid 
og sted.” 

Adgang til stort univers af bøger
Både de fysiske og digitale læsekasser 
indeholder bøger, der inspirerer til lyst-
læsning, og mange elever er allerede i 
gang – blandt andet mellemtrinnet på 
Åby Skole.

”Det giver rigtig god mening, at ele-
verne kan læse på deres smartphone 
og tablet. Det giver dem mulighed for 
at læse når som helst og hvor som 

helst,” fortæller Anne Katrine Sigten-
bjerggaard, dansklærer på Åby Skole. 
”Der er mange gode bøger til rådig-
hed, og det digitale fanger nogle af 
de elever, der ellers ikke læser. Det er 
praktisk og nemt at gå til, fordi bøger-
ne er lige ved hånden.”

Du kan læse mere om READ for mel-
lemtrinnet og finde vejledningsma-
teriale og film på dansk og en række 
andre sprog på www.aarhus.dk/read

På Center for læring kan I booke læ-
sekasserne ”Læs med READ” og ”Læs 
mere med READ” til henholdsvis 3.-4. 
klasse og 5.-6. klasse. 

Se hvordan eleverne får adgang til 
e-bøgerne på:  
www.bookbites.com/read-aarhus.

For at komme i gang med brugen af 
e-bøger i BookBites kan skoler booke 
en læseevent for henholdsvis 3.-4. 
klasse og 5.-6. klasse. Læs mere om 
læseeventen

http://www.aarhus.dk/read
http://www.bookbites.com/read-aarhus
https://aarhus.dk/media/28510/laeseevent-om-e-boeger-paa-bookbites.pdf
https://aarhus.dk/media/28510/laeseevent-om-e-boeger-paa-bookbites.pdf
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Tilmelding i Børn og Unges Kursusportal

Nyhed Kursus Startdato Tilmelding

Nyt kursus fra 
UNO Frilufts-

center

Bush Craft  
1-dags kursus for pædagogisk personale, hvor du får viden og færdigheder til at lave 
”vildmarksforløb” for børn, unge og voksne.

Hold 01: 8. november
Hold 02: 15. november

Hold 01: 11. oktober

Hold 02: 11. oktober

Nyt kursus fra 
UNO Frilufts-

center

Vild mad - Bålteknik, omtanke og bæredygtighed   
4-timers workshop for pædagogisk personale, hvor vi arbejder med bål og energi. Du 
får mulighed for at eksperimentere med natur/teknologi, biologi, fysik og madkund-
skab på et tværfagligt niveau.

Hold 01: 10. september
Hold 02: 24. september

Hold 01: 30. august
Hold 02: 30. august

Nyt kursus fra 
UNO Frilufts-

center

 Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport     
1-dags kursus for pædagogisk personale. Kurset er en blanding af teori og praksis, 
og opfylder kravene fra Søfartsstyrelsen til ansvarlige for sejladsaktiviteter ved 
erhvervssejlads samt kravene fra DKF (Dansk Kano- og Kajakforbund) til instruktører i 
IPP-systemet.

Hold 01: 1. oktober
Hold 02: 10. oktober

Hold 01: 9. september
Hold 02: 9. september

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Ordblinde og fremmedsprogsundervisning   
Eftermiddagskursus for lærere på mellemtrin og udskoling. Hvordan inkluderes 
ordblinde elever i fremmedsprogsundervisningen?

Hold 01: 29. august
Hold 02: 22. januar 2020

Hold 01: 18. august
Hold 02: 10. januar 2020

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Læse - og skriveteknologi og en tidlig indsats   
1-dags kursus for lærere i indskolingen. 3-7% af eleverne har læse- skrivevanskeligheder. 
Hvordan sikrer vi os, at de hele skolelivet udvikler deres læse- og skrivekompetencer? 

23. september 14. september

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Basiskursus 1 (teknologi) - For lærere, der kun har lidt eller intet kendskab til læse/
skriveteknologi  
2-timers kursus, hvor du bl.a. får en kort gennemgang af de vigtigste programmer og 
funktioner for elever i læse/skrivevanskeligheder, især CD-ord 10 og Adobe, lidt om 
Intowords og tale-tiltekst. 

Hold 02: 11. september
Hold 03: 29. april 2020

Hold 02: 2. september
Hold 03: 18. april 2020

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Basiskursus 2 (didaktik) - For lærere, der kun har lidt eller intet kendskab til læse/
skriveteknologi   
2- timers kursus, hvor vi arbejder med hvordan, vi skaber et læringsmiljø, der tager 
hånd om ordblindes udfordringer.

19. september 2. september

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Ordblinde og matematikundervisning   
Eftermiddagskursus for lærere i mellemtrin og udskoling. Hvordan tilrettelægges 
undervisningen så ordblinde elever kan deltage ligeværdigt?

16. januar 2020 5. januar 2020

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Ordblinde og faglig læsning   
Eftermiddagskursus for lærere i mellemtrin og udskoling. Hvordan inkluderes ordblin-
de elever i arbejdet med faglige tekster?

14. maj 2020 3. maj 2020

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Ordblinde elever til folkeskolens prøver på særlige vilkår   
Eftermiddagskursus for For lærere, ledere, tilsynsførende og it-vejledere. 
Hvordan tilrettelægges folkeskolens prøver på særlige vilkår for elever, som bruger 
læse/skriveteknologi og skal til prøve på særlige vilkår?

21. oktober 11. oktober

Nyt kursus fra 
Kompeten-
cecenter for 

Læsning

Netværk for ressourcepersoner 
1-dags kursus for læsevejledere, pædagogiske ledere, lærere samt andre ressource-
personer. Du blivr opdateret på den nyeste viden på ordblindeområdet via forskellige 
oplæg og mulighed for erfaringsudveksling.

3. september 26. august

Nyt hold 

eDoc grundkursus - Hold 16  
1-dags kursus for nye ledere og medarbejdere. Du får en grundlæggende viden om an-
vendelsen af eDoc. Du får en forståelse for principperne i eDoc sammenholdt med den 
proces og strategi, der er besluttet for anvendelsen i Børn og Unges decentrale enheder. 

16. september 2. september

Nyt hold
Svømmebevisprøve    
Obligatorisk prøve for personale, der  laver vandaktiviteter med børn og unge i Aarhus 
Kommune. Kurset tager 4 timer, og svømmebevisprøven skal fornyes efter 2 år.

Se holddatoer på 
Kursusportalen

1 uge inden holdstart

Nyt hold

Kursus for folkeskolelærere og SFO-pædagoger der underviser hørehæmmede 
elever - Hold 03    
3-timers kursus for lærere der underviser hørehæmmede elever i 0.-10. klasse samt 
pædagoger i SFO eller fritidshjem, der arbejder med skolebørn. 

25. september 13. september

https://aak.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=28f30e11-9e2f-4ec5-af98-29d5d94e09f5
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Børn og Unge
Stærkere Læringsfællesskaber

Kære alle

Velkommen tilbage efter en velfortjent  
ferie - vi håber, I har nydt sommeren og 
er tilbage med fornyet energi til efterårets 
opgaver. Ikke mindst til det fælles arbej-
de med at udvikle Stærkere Læringsfæl-
lesskaber, som i de kommende måneder 
bliver introduceret for os alle.
 
Måske ved I allerede, hvad Stærkere Læringsfællesska-

ber er. Måske er det ny viden. Udviklingen af Stærkere 

Læringsfællesskaber har været undervejs i nogle år, som 

det naturlige næste skridt i arbejdet med at udleve de 

visioner, som er beskrevet i Børne- og ungepolitikken for 

Aarhus Kommune. Og som kræver, vi som professionelle 

bliver endnu bedre til at samarbejde om at styrke læring, 

udvikling og trivsel for alle børn og unge. 

 

Derfor vil al pædagogisk personale i skoler, dag- og 

fritidstilbud samt medarbejderne i Fælles funktionerne 

henover efteråret blive involveret i Stærkere Læringsfæl-

lesskaber på lokale workshops. Fokus for arbejdet vil være 

lokalt forankret i forhold til det, I allerede er optaget af og 

arbejder med. 

 

Når vi sammen skal udvikle Stærkere Læringsfællesskaber 

og dermed vores samarbejdskultur, er det ikke bare en 

stiløvelse i at samarbejde på nye måder, men at sætte børn 

og unge i centrum for alt, vi gør. Som organisation har vi 

et fælles ansvar for at løfte alle børn og unge - det kræver, 

vi selv er i læring, samarbejder tættere og er optaget af at 

finde de bedste løsninger. Virker det, vi gør? For at lykkedes 

bedst muligt med kerneopgaven, skal vi nogle gange juste-

re vores praksis. Afsættet for Stærkere Læringsfællesskaber 

er netop, at vi mere systematisk samarbejder om at bruge 

data, erfaringer og ny viden til sammen at træffe de bedste 

beslutninger i arbejdet med børn og unge.  Vi skal udvikle 

og prioritere en samarbejdskultur og organisering, hvor det 

er naturligt og muligt, at vi åbent deler viden og erfaringer 

og reflekterer i fællesskab, så vi finder de bedste løsninger.  

 

Vi er alle fire nysgerrige på, hvordan I lokalt kommer 

til at arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber, hvilke 

øvebaner, I vælger, og hvordan I får organiseret jer. Flere 

vil utvivlsomt opleve, det bliver både besværligt og udfor-

drende. Derfor skal vi også huske hinanden på, at Stærke-

re Læringsfællesskaber udvikler vi ikke i et snuptag. Heller 

ikke inden det nye år. Vi skal tage os tid til at øve os og 

fastholde fokus: børnene og de unge. Det er dem, vi løfter, 

når vi i fællesskab udvikler vores samarbejde og praksis.   

 

Vi håber, I vil gå til arbejdet nysgerrigt og åbent med 

bevidstheden om, at vi balancerer på de allerførste 

trædesten i en kulturudvikling, der skal gøre os dygtigere 

sammen – hvor vi insistere på, at vi ved at øve os faktisk 

lykkes med at skabe Stærkere Læringsfællesskaber til gavn 

for børnene og de unge.

Jesper Skorstensgaard
Formand
Århus Lærerforening

Marianne Gilbert 
Formand
BUPL Århus

Jack Hougård Kristensen 
Sektorformand
FOA Århus

Martin Østergaard Christensen    
Direktør
Børn og Unge
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Thomas Jä-
ger er pr. 1. 
august 2019 
ansat som 
ny leder 
på Center 
for Læring. 
Han er 53 

år, uddannet cand.scient.pol 
og kommer fra en stilling som 
administrativ leder på Vester-
gårdskolen gennem mere end 
syv år. 
 
I sit nye job vil Thomas Jäger fokusere på at 
bibeholde Center for Lærings høje niveau i at 
vejlede, vurdere og videndele om læremidler 
og læreprocesser. Han kommer til at trække 
på erfaring fra sin tidligere stilling på Vester-
gårdskolen, hvor han har beskæftiget sig med 
blandt andet internationalt samarbejde, PLC 
og FabLab som disciplin og vision for læring. 

Thomas Jäger er fra Tyskland, men flyttede til 
Danmark i 1990. Han er bosat i Finnebyen i 
Aarhus, er gift og har to børn. 

Birgitte Østergaard 
Lykke er den 1. august 
tiltrådt som kontor-
chef i Personale i Børn 
og Unge. Hun er valgt 
som ny kontorchef i 
et stærkt felt på 22 
ansøgere.

Forvaltningschef for Økonomi og Administration, Hardy Peder-
sen, glæder sig over at byde den nye kontorchef velkommen.

”Som jurist har Birgitte en stærk faglighed og har gennem sin 
karriere håndteret komplekse forhandlingsforløb, som vi også 
kender fra Børn og Unge. Hun kender den rolle, hun skal udfyl-
de, og som tidligere konsulent i Borgmesterens Afdeling i Aarhus 
Kommune har hun erfaring med den kommunale og politiske 
virkelighed, siger Hardy Pedersen og fortsætter:

”Samtidig er Birgittes kvaliteter som leder de helt rette til at vide-
reføre den høje faglighed og holdånd, som kendetegner Persona-
le og er afgørende for kontorets trivsel.” 
Efter en årrække i det private, ser Birgitte Østergaard Lykke frem 
til at vende tilbage til det offentlige.

”Jeg glæder mig rigtigt meget til at være en del af Børn og Unge 
og i dialog med lederne være med til at udvikle løsningen af de 
personaleadministrative opgaver, så man i skoler, dagtilbud og 
på fritidsområdet kan frigive tid til det vigtigste – børnene og de 
unge. Personale er et kontor med meget høj faglighed, og jeg 
håber, jeg fortsat kan være med til at skabe trygge og tydelige 
rammer for løsningen af opgaven. Både internt i Personale og i 
samarbejdet med ledere, faglige organisationer og andre samar-
bejdspartnere,” siger Birgitte Østergaard Lykke.

Birgitte Østergaard Lykke kommer fra en stilling som HR Legal 
Manager ved rådgivningsvirksomheden AS3. Tidligere har hun 
blandt andet været HR-partner i Midttrafik, administrationschef 
ved retten i Aarhus samt personalejuridisk konsulent i Borgmeste-
rens afdeling i Aarhus Kommune.

Ny kontorchef  
til Personale i 
Børn og Unge Ny leder 

på Center 
for Læring
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”De fortjener det. Det er to fantastiske mennesker, der kan 
lave alt ud af ingenting, og det kan man se på #byggehyg-
ge. Det er noget, vi har haft gavn af i ungdomsskolen,” 
forklarer Rikke Herold. 

I ungdomsskolen har de blandt andet begge været med i et 
projekt, sammen med unge, om at omdanne en camping-
vogn til en sauna, og det er noget, UngiAarhus håber, der 
kommer mere af. 

”Saunaen er blandt andet blevet brugt til vores sommerakti-
viteter under overskriften GAS. Og vi håber, at deres sejr og 
udsendelserne åbner for, at unge får lyst til at bruge hæn-
derne og skabe noget. Det kan Anders og Lasse hjælpe dem 
med, for de er kreative og har ideerne – og så har de altid 
ja-hatten på, og det kommer de unge til gavn,” fortæller 
Rikke Herold. 

UngiAarhus ser allerede nu frem til, at de kommer hjem, og 
det bliver spændende at se, det næste projekt, de kaster sig 
ud i. 

UngiAarhus og Børn og Unge siger

tillykke til  Anders og Lasse fra  MesterSkaberne”Det er megafedt at Lasse Petersen og Anders Kiel har vundet 
MesterSkaberne,” siger Rikke Herold, der er Vice Fritids- og Ungdomskoleleder i UngiAarhus SYDVEST.

Onsdag aften var der jubel i UngiAarhus og Børn og Unge, da de to medarbejdere 
blev kåret som vindere af MesterSkaberne. Både Lasse og Anders er ansat i ung-
domsskolen i UngiAarhus SYD/SYDVEST, og der er både ros til deres vindertitler, 
og deres arbejde i dagligdagen:

Følg Anders, Lasse og Byggehygge:  
Facebook og Instagram

https://www.facebook.com/DetVierSammenOm/videos/519234395489470/ 
https://www.facebook.com/byggehyggeandersoglasse
https://www.instagram.com/byggehygge/
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Sommerferie-GAS 
med UngiAarhus
Tre uger i sommerferien rykkede UngiAarhus’ klubber fra vante omgivelser til 
Aarhus midtby, hvor børn og unge kunne møde hinanden og opleve Gøgl, Action 
og Splash (GAS) i trygge omgivelser 

Når UngiAarhus flytter ud i byens rum, 
går det ikke stille for sig. Klatrevæg, 
vikingekamp, brandmandshow, wa-
terballs, tryllekunster og gøglershow 
var nogle af de mange aktiviteter, 
UngiAarhus inviterede til, da klubber-
ne rullede ind i midtbyen og gav den 
GAS. Og det var en succes.  

Med sjove og anderledes oplevelser 
har børn og unge på tværs af byen 
hygget sig og udfordret sig selv og 
hinanden med GAS. For UngiAarhus 
har målet været at nå børnene og de 

unge, hvor de i forvejen er, og give 
dem en gratis mulighed for at prøve 
noget nyt i sommerferien. 

”Vi var tre steder i byen med tre for-
skellige temaer for ugerne og masser 
af besøgende. Ikke kun vores målgrup-
pe - de 10 til 17-årige - men også min-
dre børn, deres forældre og en masse 
turister. Vi har budt alle velkommen 
– børn og unge dryssede ind, og det 
har været fantastisk,” fortæller Rikke 
Herold, Vice Fritids- og Ungdomsskole-
leder i UngiAarhus SYDVEST. 

Kim Song Sternkopf, der til daglig 
arbejder som pædagog i Klub Under-
ground, var med under alle tre GAS-
uger:
 
”Det var fedt, for vi mødte en masse 
børn, der ikke tidligere har stiftet be-
kendtskab med klub- eller ungdoms-
skoletilbuddene. De fik en forsmag 
på det nærvær og fællesskab, vi altid 
sætter forrest, samtidig med de kunne 
prøve en masse sjove og skøre ting 
samtidig.”
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Her får du alle de praktiske oplysninger 
om Børn og Unges DHL-stafet.

VÆR MED!  
til Børn og Unges 
DHL-stafet 2019

•  Børn og Unges DHL-stafet afholdes torsdag den 22. 
august i Mindeparken.

•  Løbe T-shirts, der er bestilt ved tilmeldingen, leveres til 
holdets arbejdsplads i uge 33. 

•  Hold, som ikke nåede at bestille løbe T-shirts ved tilmeldin-
gen, kan afhente T-shirts (mod forevisning af tilmeldings-
bekræftelse fra Aarhus Motion) tirsdag den 22. august kl. 
7:30 - 17 på Grøndalsvej 2, repos 4. sal. Udlevering efter 
først-til-mølle-princippet og så længe lager haves. 

•  Fra kl. 16:30 på løbsdagen er det muligt at bytte løbe 
T-shirts til en anden størrelse – sker efter først-til-møl-
le-princippet. Det foregår på Børn og Unges teltområde i 
Mindeparken.

•  Startnumre, depeche og DHL-madkasser kan afhentes 
på løbsdagen fra kl. 16 hos Aarhus Motions udlevering i 
Mindeparken. 

•  Børn og Unge har tre store telte med borde/bænke i 
Mindeparken. Det er ikke muligt at reservere pladser i 
teltene.

•  Der vil være afskærmet omklædning på Børn og Unges 
teltområde.

•  Drikkevarer kan købes på Børn og Unges teltområde. Det 
er også her, drikkebilletter fra DHL-madkassen indløses. 

•  Fra kl. 18 serverer Børn og Unge DHL-grillpølser. Der er 
også kyllinge- og vegetarpølser.

•  Kl. 18:30 er der løbsstart for første gruppe.
•  Kl. 19:00 er der walkstart for første gruppe.
•  Kl. ca. 21:45 afsluttes aftenen med et brag af et festfyr-

værkeri.
•  Husk at rydde op efter dig selv – alt affald skal i affalds-

sække, som udleveres med DHL-madkassen.

HEP HEP HEP… VÆR MED! og hep på dine kolleger ved 
Børn og Unges heppespot i Mindeparken. 
Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til en festlig aften 
med hygge, samvær og motion!

Læs mere om DHL-stafetten på Aarhus Motions hjemmesi-
de: www.aarhusmotion.dk 

Kontakt: Rikke Irmgard Brødsgaard, riib@aarhus.dk og An-
ders Probst-Jensen, apjen@aarhus.dk

#værmed   #detviersammenom   #dhl

http://www.aarhusmotion.dk
mailto:riib@aarhus.dk
mailto:apjen@aarhus.dk

