
Kære alle

Så har vi pustet godt ud efter efterårets arrangement. 1000 tak til alle, der stillede 
op og var med til at skabe en sjov og spændende dag for os alle.

Vi håber, I vil komme til planlægningsmøde mandag den 7. maj kl. 18.30.
Vi starter mødet med en sandwich, og så er der to punkter på programmet:
1. Evaluering af arrangementet i 2017: Hvad gik godt, hvad kan vi gøre bedre?
2. Planlægning af arrangementet i 2018

I år fejrer Frederikshavn by 200 års fødselsdag, og her er vi med.
Vores arrangement markerer åbningen af kulturnatten, og derfor holder vi det

LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER KL: 13-18

Se mere på Facebooksiden
Som en del af kulturnatten håber vi at kunne tiltrække endnu flere interesserede.

Hele verden i
FREDERIKSHAVN

i hele verden

Planlægningsmøde den 7. maj kl. 18.30
Projektafdelingen, Hånbækvej 32



Årets tema er Frederikshavn

Vi har valgt en dobbelt overskrift:

Hele Verden i Frederikshavn - Frederikshavn i hele Verden

Tanken er, at vi som altid vil vise kultur og aktiviteter fra hele Verden. Mad, musik, 
dans, sport, historie og kultur.

Det vil vi supplere med personlige historier og videoklip fra
• folk, der er flyttet til Frederikshavn fra andre dele af verden
• frederikshavnere, der bor i udlandet

Der bliver en dobbeltbod med dem, og vi viser filmklip fra udlandet. Måske har vi 
nogen med live fra Buenos Airos eller Sisimiut.

Efterlysning
I den kommende tid efterlyser vi frederikshavnere i udlandet gennem medierne og 
via Facebooksiden. Kender du en frederikshavner, som bor i udlandet og vil fortæl-
le sin historie, må du meget gerne sende et tip til Stener Glamann på mailadressen 
stener@tankegang.dk

Tilmelding
Planlægningsmødet den 7. maj er åbent for alle, som er interesserede i at deltage i 
årets arrangement. Af hensyn til maden, skal du melde dig til hos Bajro,
bate@frederikshavn.dk eller telefon 2360 6479 senest onsdag den 2. maj. 

De bedste hilsner fra

Bajro Terzic, Anders Andersen og Stener Glamann

Stemningsfotos fra 2017.
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