Veje ind i Ungdomsøens fællesskab 2020
Ungdomsøen skabes af og for unge, og der er et hav af muligheder for at være med i vores frivillige fællesskab!
Vil du lære at bygge, skrive, lede, planlægge eller fotografere, så er der her en liste over alle de forskellige projekter, som du kan engagere dig i 2020.
Projektbeskrivelse
Infomøde
Mødet, hvor du kan høre mere om Ungdomsøen og hvordan du kan være med.

Til dig som...

Tidspunkt

Omfang

… er nysgerrig på at høre mere
om Ungdomsøen og vores
frivillige fællesskab

Hver sidste onsdag i
måneden (12xårligt)

Fleksibel deltagelse

… er vild med kommunikation,
foto, film, grafik,
interviewteknik

Udgives 4x årligt.

Forventningsafste
mmes med
redaktionen

Frivillig
projektleder

Spørgsmål?

Emil Vogelius
emil.vogelius@ungdomsoen.dk

Nyhedsmagasin "Flaskeposten"
Udvikle, skrive, interviewe eller layoute det nye nyhedsbrev ”flaskeposten”.

Annie
flaskeposten@ungdomsoen.dk

Ambassadører
Sprede ordet om Ungdomsøens vision og projekter gennem oplæg/workshops på skoler eller i
organisationer rundt i landet. (NYT KURSUS OG TEAM DEN 17-19 APRIL)!
Værtskab
Vise rundt, lave mad, vagte kiosken og kajen, hjælpe besøgende.
Åben Ø
Planlægge aktiviteter, kontakte samarbejdspartnere og koordinerer frivillige, når vi hver
første lørdag tilbyder gratis rundvisninger og aktiviteter for besøgende.
Team Århus
Laver ø-aktiviteter i Århus. For eksempel "spis med Ungdomsøen i Århus"
Tirsdagsaften
Bygge, renovere og vedligeholde fortet.
Arbejdsweekend
Bygge, renovere og vedligeholde fortet.

Minimum 2 årlige
oplæg og
deltagelse i
ambassadørkursus
den 17-19 april

Anna Rask Larsen

Løbende

Minimum ét årligt
arrangement.

Ida de Magos

...vil have erfaring med
projektledelse,
aktivitetsudvikling og
eventkoordinering

Første lørdag i måneden. (12x
årligt)

Planlægge én
”Åben Ø” i 2020
inden for et tema,
der interesserer
dig.

Emil Vogelius

… sikre at øen skaber
forandring for unge i Århus og
omregn

Løbende

Fleksibelt

Nina

… har lyst til at blive del af et
praktisk fællesskab, som
bygger, renovere og skaber

Tirsdag i ulige uger (24x
årligt)

… har lyst til at blive del af et
praktisk fællesskab, som
bygger, renovere og skaber

Løbende (6x årligt)

… kan lide at bygge, skabe og
møde unge fra andre lande.

19-28. juli 2020

… kan lide at præsentere og
engagere andre unge

… er imødekommende og
problemløsende.

Løbende

Roskilde Festival 27. juni - 4. juli 2020
Udvikle, planlægge, koordinere og afvikle UØ-aktiviteter.
Ungdommens Folkemøde 3.-4. september 2020
Udvikle, planlægge, koordinere og afvikle UØ-aktiviteter
Naturmødet i Hirtshals 14.-16. maj 2020
Udvikle, planlægge, koordinere og afvikle UØ-aktiviteter

ida.demagos@ungdomsoen.dk

emil.vogelius@ungdomsoen.dk

team.aarhus@ungdomsoen.dk

Fleksibel deltagelse

Anton Vind
anton.vind@ungdomsoen.dk

Fleksibel deltagelse

Rikkemaija
RML@ungdomsoen.dk

International Summercamp 2020
Planlægge, koordinerer og afvikle en uge, hvor 15 internationale unge bor og arbejder på øen i
uge 30

anna.larsen@ungdomsoen.dk

Min. 10 timers
planlægning i
foråret

Anton Vind
anton.vind@ungdomsoen.dk

… har lyst til at udvikle en
aktivitet og præsentere øen for
andre.

27. juni - 4. juli 2020

Min. 10 timers
planlægning i
foråret

Sigrid

… har lyst til at udvikle en
aktivitet og præsentere øen for
andre.

3.-4. september 2020

Min. 10 timers
planlægning i
foråret

Annie

… har lyst til at være med til at
skabe og lave en aktivitet på
Naturmødet

14.-16. maj 2020

Min. 10 timers
planlægning i
foråret

Anna Rask Larsen

… har mod på at udvikle et helt
nyt koncept eller vil blive en
bedre projektleder

29. februar 2020 (2x årligt)

Lørdag den 29.
februar

Anna Rask Larsen

… har lyst til at møde unge på
tværs af alle projekter og
deltage i praktiske og visionære
workshops sammen.

2x årligt (forår og efterår)

… er ung og ønsker indflydelse
på Ungdomsøen. ALLE er
velkomne, også dig som ikke er
engageret allerede

4 gange årligt

sigridhtc500@gmail.com

anniegb98@hotmail.com

anna.larsen@ungdomsoen.dk

Projektledelse på Ungdomsøen
En dag for dig, som ønsker at realiserer den gode projektidé eller dig, som vil blive en bedre
leder af et uø-projekt.
Engagementsweeekend
Fælles weekend for ALLE frivillige (også dig, som er ny i fællesskabet).
Ø-Råd
Diskutere og træffe fælles demokratiske beslutninger om projekter, frivillighed, økonomi
m.m.

anna.larsen@ungdomsoen.dk

En weekend

Anna Rask Larsen
anna.larsen@ungdomsoen.dk

Fleksibel deltagelse

ØRA - Aksel Buur
bliv.hort@ungdomsoen.dk

