
KÆRE UNGDOMSRÅD OVER HELE LANDET
DET ER TID TIL ÅRSMØDET 2018
 - OG DET VIL I IKKE GÅ GLIP AF

Kom til NAUs Årsmøde 2018 d. 20.-22. april i Middelfart!
 
Lysere tider er på vej - det giver energi og glæde – og som om det ikke var nok, så er det 
endelig blevet den tid på året, hvor vi inviterer alle jer ungdomsrødder til NAUs Årsmøde.
 
Vi har strikket det fedeste program sammen til jer, hvor vi sætter Unge Stemmer på dags-
ordenen og giver jer fede redskaber til jeres videre arbejde resten af året. Vi kører med to 
spor, som I kan vælge jer på alt efter interesse: 

Spor 1: Unge Stemmer #TagOrdet
Vi hjælper jer med at definere hvad I kæmper for/ kræver/ønsker som ungeråd og stille 
krav til politikere eller kommunale. 

Spor 2: Skab/driv et ungdomshus  #MereEndJagtvej69
Vi faciliterer en workshop med gode råd til at få et ungdomshus på benene og lægger op 
til, at de som allerede har et ungdomshus kan dele deres erfaringer om, hvordan man kan 
drive et sådant succesfuldt.
 
Årsmødet er også der, hvor vi samler op på året, der er gået og bestemmer organisatio-
nens fremtid - det gør vi på den formelle del. (Som dog ikke er lige så lang, som den var på 
sidste Landsmøde).
 
Derudover byder weekenden selvfølgelig på masser af fællesskab, hygge, fest og farver 
med dette års fest tema, som vi snart offentliggører! Vi skal spise god mad, spille spil, dan-
se, lave sjove aktiviteter og drikke en masse kaffe og sodavand - men vigtigst af alt - lære 
hinanden bedre at kende, så det er lettere at samarbejde for fremtiden.
 
Årsmødet vil foregå på Klubcenter Bjergbanken, Bjergbanksvej 6, 5500 Middelfart, som 
ligger få skridt fra Middelfart St.
 
Se weekendens program for flere detaljer.
 
Tilmeld jer årets event på Facebook og læs mere på nau.dk/åm18!
 
Vi glæder os meget til at se jer alle!
 
Alle gode hilsner
Ledelsen & Sekretariatet
Netværket af Ungdomsråd


