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InvItatIon tIl møde om aRRanGement I elvIRasmInde I FestUGen

Kære naboer til og venner af U-HUSET - og andre interessede

Vi har fra U-HUSETs side taget initiativ til et interkulturelt og u-landsorienteret ar-
rangement, som vi kalder Verdensspejl, og som kommer til at foregå i og omkring 
gården ved Elvirasminde lørdag d. 31. august og søndag d. 1. september i Aarhus 
Festuge. Arrangementet er annonceret i Festugens officielle program, og vi synes 
også det passer perfekt ind i temaet for 2013: “Tegn på liv - i en ny virkelighed”. Vi 
vil nemlig gerne vise, at den ny virkelighed er global, og at der er masser af spænd-
ende “tegn på liv” uden for den vestlige verden. Vi har sat rammerne, men vil gerne 
invitere jer til at være med til at fylde dem ud! Derfor inviterer vi til et brainstorm-
møde:

tIRsdaG den 11. jUnI Kl. 19-21
U-hUsets kantine, Klosterport 4a-C, 3. sal
tilmelding på o3v@o3v.dk eller 86 12 20 78

Vi vil skabe en hyggelig bazarstemning i gården og slå tre store telte op: et telt 
med boder med mad og varer (fairtrade m.m.), et telt med en scene til koncerter 
og forestillinger og et børnetelt. Derudover har vi adgang til to lokaler i U-huset og 
Gøglerskolens gymnastiksal. Disse venues skal fyldes med spændende program-
punkter. Det kan være, I har en idé til en kreativ aktivitet for børn? Måske vil I gerne 
lave mellemøstlig mad eller sælge afrikanske smykker? Eller arrangere modeshow? 
Måske kan I fortælle en spændende historie fra den store verden eller vise film eller 
holde foredrag om jeres arbejde? Måske er I musikere eller dansere og har lyst til at 
optræde eller lave workshop? Eller sætte en fotoudstilling op? Det er sådan set kun 
fantasien og vores globale fokus, der sætter grænser!
 
et paR oRd meRe om tanKeRne baG: Verdensspejl i Festugen udspringer af 
et arrangement, som U-HUSET har lagt lokaler til siden januar. Idéen var at skabe 
et varmt og familievenligt rum, hvor man kunne mødes og få glæde og gavn af 
den kulturelle rigdom, der findes i immigrantmiljøet i Aarhus-området. Det blev til et 
månedligt arrangement, der helt enkelt går ud på at mødes en søndag eftermiddag 
omkring musik, dans, film, foredrag og mad fra hele verden. Arrangementet har 
været enormt velbesøgt. Derfor fik vi idéen til at lave et Verdensspejl “deluxe” i Fest-
ugen med ca. samme indhold som søndagsarrangementet - bare med mere af det 
hele. Og for at få mere af det hele vil vi gerne invitere jer til at være med, så vi kan få 
skabt et mangfoldigt program, der i et åbent, uformelt og festligt rum sætter fokus 
på vores globale virkelighed og fælles udfordringer i forhold til en bæredygtig fremtid 
og på fattigere landes sociale og kulturelle rigdom. Håber I vil lege med!

Mange hilsner Jeanette Westh og Susanne Pascal
- på vegne af U-HUSET/O3V

om økonomien
Vi har fondsmidler til at dække konkrete 
udgifter til arrangementet, men har som 
udgangspunkt ikke mulighed for at ho-
norere jeres bidrag til programmet. Så I 
skal altså have lyst til at bidrage til en løn 
bestående af opmærksomhed om jeres 
organisation/virksomhed og en sjov og 
festlig oplevelse. En salgsbod regner 
vi med kommer til at koste 500 kr, og 
så er et eventuelt overskud selvfølgelig 
jeres eget.

bil-fri gård, TAK
Olav de Linde har givet lov til at bruge 
gården forudsat, at vi selv løser P-ud-
fordringer - derfor vil vi allervenligst an-
mode om, at gården er bil-fri fra fredag 
eftermiddag den 30. august til søndag 
eftermiddag den 1. september. Hvis der 
er nogen, der ikke kan undvære deres 
P-plads i weekenden, hører vi gerne fra 
jer, så vi kan finde en løsning.

I tilfælde af at du ikke kender U-HUSET: 
Foreningen U-HUSET består af 18 u-
landsorienterede organisationer, hvoraf 
de 8 har fast kontorplads i U-huset i 
Klosterport 4A-C, 3.-4. sal, og de reste-
rende 10 er løst tilknyttet med adgang 
til U-husets fælles faciliteter. U-huset ar-
bejder for at flere århusianere får øjnene 
op for den lange række u-landsorgani-
sationer, som har til huse i Århus, og 
mulighederne for at engagere sig.

om U-HUSET


