
Nyhedsbrev nr. 1  

Hele Verden i Frederikshavn Kommune  

lørdag den 8. oktober 

  

Årets arrangement holdes lørdag den 8. oktober i Maskinhallen. Som sidste år er vores mål at udlændinge 
og danskere i Frederikshavn Kommune kan mødes og lære hinanden at kende - og blive lidt klogere på 
hinandens kultur. 

  

På informationsmødet i Maskinhallen torsdag den 9. juni kom der en række idéer og forslag frem, som vi 
indarbejder i årets program. 

  

Boder og aktiviteter 

Arrangementet består af en række boder og aktiviteter, som lokale foreninger og institutioner arrangerer. 
Det kan være mad og drikke, sport, teater, musik, dans, kunst, information, debat og alt andet. 
Arrangørerne bestemmer selv og melder deres emner ind til Bajro Terzic, bate@frederikshavn.dk, tlf 2360 
6479. 

  

Bedre overblik 

I forhold til sidste år vil vi skabe et bedre overblik for publikum. Indgangen fra Skolegade bliver velkomst 
med program, oversigtsplan og en introduktion til dagen. Desuden vil der være guider, som byder folk 
velkommen og hjælper dem lidt rundt. Alle, der har en stand, kan få en lille badge på, hvor der står, hvad 
de kan hjælpe med. 

  

Pauser i programmet 

Vi lægger pauser ind i årets program, så deltagerne får tid til at gå rundt til boderne - og får tid til at snakke 
med folk, de møder.  

  

Mad, musik, boder 

Fest- og aktivitetsdelen foregår i den store hal. Her skal der være få boder, for det kan være svært at få 
ørenlyd, når der er gang i den på scenen og på gulvet. 



Madboderne kan fordeles på flere steder, og så kan der være boder i tilknytning til dem. Fx mad fra 
Mellemøsten og boder fra lande i Mellemøsten. Vi regner med at stille et telt op ud mod Maskinhallens 
parkeringsplads (mod nord) 

  

Årets tema: Kaffe 

Fremover vil vi have et tema for hvert års arrangement. I 2016 er det kaffe. Med hjælp fra Venligboerne 
laver vi en bod, der præsenterer kaffe fra alverdens lande - og vi får noget at vide om de traditioner, der 
knytter sig til kaffen.  

  

Del opslag fra Facebooksiden 

Vi lægger opslag og information ud på Facebooksiden Hele Verden i Frederikshavn Kommune. I må meget 
gerne dele opslagene fra siden, så vi når bredt ud. Her vil vi også efterlyse udlændinge fra alverdens lande 
og kaffe-traditioner. I må naturligvis også gerne kommentere opslagene. 

  

Film om udlændinge i Frederikshavn 

Vi søger samarbejde med 10. klasse centret om at lave nogle små film om udlændinge i Frederikshavn. De 
vil også blive lagt op på Facebooksiden. 

  

 


