
Vær' med i et netværk
af senioriværksættere
Livet slutter ikke, bare fordi man bliver pensioneret. Se hvordan du kan brygge videre
på din store livserfaring på www.seniorsocialentrepreneuring.eu. Du kan også høre
om projektet d. 14/11, kl. 10 på Huset Trøjborg eller d. 20/11, kl. 10 på Folkestedet.



Hvad skal man som
senioriværksætter?
I fællesskab med andre engagerede seniorer fra både ind- og udland kan du
være med til at løse sociale udfordringer og på den måde skabe værdi for
borgere i lokalsamfundet. Det eneste der forventes fra dig er, at du kan
deltage i 1-2 månedlige møder med andre seniorer, og at du er +60 år.

Hvis du har en lyst til at gøre en forskel for dit lokalområde eller allerede gør
en stor forskel for dit lokalområde, så er det dig, vi står og mangler til
projektet.
Deltagerne har indtil nu arbejdet på 3 lokale projekter:
Verdensmad, der byder på kulinarisk madoplevelse fra alle verdenshjørner.
Frivilligtur, hvor frivillige tager på tur og henter inspiration til frivillighed.
Rockband, hvor førtidspensionister og fleksjobbere spiller musik.
Kom med en udfordring og sæt den i spil i netværket af senioriværksættere!

Baggrund for projektet
Vi bliver ældre og ældre og dermed flere og flere seniorer i vores samfund.
Netop ældre borgere har en livserfaring, som de kan bryste sig af og som er
uvurdelig. Derfor vil vi gerne invitere dig ind i projektet "Senior Social
Entrepreneuring", som handler om at engagere seniorer til bl.a. at finde nye
måder at løse udfordringer i lokalsamfundet.

Du er mere end velkommen til at kontakte en af deltagerne:
Kurt Nielsen, kurtnielsen.kn@gmail.com
Poul Grosen Rasmussen, pg.ra@hotmail.com
Vibeke Müller, vibeke.mueller@gmail.com

Du kan også møde deltagerne til en kop kaffe:
Tirsdag d. 14. november, kl. 10 på Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000
Mandag d. 20. november, kl. 10 på Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 8000


