
CFBO
BY + STRATEGI + PROCES

FORELØBIGT PROGRAM

• Velkomst, introduktion og præsentation 
Transport fra Aarhus til 1. destination. Undervejs vil 
der være introduktion. 
Morgenmad og kaffe.

• 1. destination 
’Tjørnen’ i Skødstrup. 
Rundvisning og oplæg ved beboere.

• Transport mellem destinationer 
Vi samler op på de umiddelbare indtryk fra første 
besøg. Herefter introduktion til næste destination.

• 2. destination 
’Friland’ i Feldballe, Rønde. 
Frokost med efterfølgende rundvisning og oplæg.

• Transport mellem destinationer 
Vi samler op på de umiddelbare indtryk fra andet 
besøg. Herefter introduktion til næste destination.

• 3. destination 
‘Støvringgaard Kloster’ i Randers. 
Rundvisning og oplæg ved beboere.

• Transport tilbage til Aarhus 
Vi samler op på de umiddelbare indtryk fra sidste 
besøg. Herefter fælles diskussion og afslutning samt 
aftensmad. 
 
Forventet ankomst til Aarhus og afslutning på dagens 
program er kl. 19.00. 

NB: Der kan fortsat forekomme mindre ændringer i program-
met. Vi udsender et opdateret program inden d. 1/2. Vi sørger 
for, at der ligger printede udgaver af programmet klar i bussen 
på dagen.

INSPIRATIONSTUR TIL
EKSISTERENDE BOFÆLLESSKABER

 

Torsdag d. 1. februar 2018
Aarhus og omegn - fra kl. 9.00 til ca. 19.00.

INVITATION

ER DU 50+? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT INSPIRERE 
DYGTIGE DANSKE ARKITEKTER, NÅR DE SKAL 
KOMME MED FORSLAG TIL ET NYSKABENDE 
SENIORBOFÆLLESSKAB I NATURBYDELEN I RINGKØBING?

Realdania og Realdania By og Byg vil gerne invitere dig med på en tur 
rundt i Danmark, hvor vi skal besøge 3 forskellige bofællesskaber, der 
kan give inspiration til et nyt seniorbofællesskab i Ringkøbing. Selve 
turen faciliteres af Realdanias rådgiver CFBO og du vil blive taget godt 
hånd om undervejs. 

Vi sørger for transport fra Aarhus og rundt til de udvalgte bofællesskaber, 
morgenmad, frokost og aftensmad i løbet af dagen og vil løbende 
gennem dagen facilitere mindre, korte opsamlinger. 

Tid og sted
Torsdag d. 1. februar 2018 fra kl. 9.00 til 19.00.

Mødested
Kl. 9.00 ved Musikhuset, Thomas Jensens Allé, 8000 Aarhus C.
Det er vigtigt, at vi alle starter samme sted, da vi i bussen laver en kort 
introduktion til program og formål med dagen.

Turen
Turen starter og slutter i Aarhus og de bofællesskaber vi skal besøge 
undervejs ligger i omegnen af Aarhus. Vi har lejet en bus, der 
transporterer os fra sted til sted.

OBS: Du skal selv arrangere transport til og fra Aarhus. Vi godtgør 
selvfølgelig eventuelle udlæg i forbindelse med din transport til og fra 
Aarhus. 

Tilmelding
Tilmelding kan ske ved Tina Vestermann på tina@cfbo.dk eller 2728 
3889. Der er plads til max. 15 deltagere og pladserne fordeles efter 
først til mølle.

Kontaktperson i forhold til de praktiske detaljer er Lise Ny Sejer på  
lise@cfbo.dk eller 5219 60 98.

Illustrationen her stammer fra udviklingsplan for naturbydelen Ringkøbing K i Ringkøbing.Bydelen er ved at blive etableret nu, og det er hertil at de
konkurrerende teams skal tegne et nyskabende seniorbofællesskab. Udviklingsplanen er tegnet af SLA. 


