
Vil du være tovholder for et af de nye KOL-netværk i Aarhus?  

 
Aarhus Kommune og Danmarks Lungeforening samarbejder, om at få netværk for 
mennesker med KOL op at stå i Aarhus Kommune i 2015. Tanken med netværkene 
er, at de skal være et frirum, hvor man kan møde andre i samme situation som en 
selv, få rørt sig og talt om alt mellem himmel og jord, også de svære ting i 

dagligdagen.  

Tovholdere til netværket 
Vi leder derfor efter frivillige tovholdere, som har lyst til at give lidt af deres tid til 
netværkene, og stå for det organisatoriske i samarbejde med Danmarks 
Lungeforening og Aarhus Kommune.   
 

En tovholder er fx en der:   

 Er med til at sikre sig et overblik over hvem der er med i netværket, og er OBS. 
på, hvis der er nogen der ikke dukker op, er syge mv. 

 Laver kaffen og spørger ind til hvad deltagerne i netværket kunne tænke sig at 
lave.  

 Er kontakten til Danmarks Lungeforening og Aarhus Kommune i forhold økonomi 
og hvilke muligheder der er for netværket i forhold til at få en oplægsholder mv. 
ud.  

 Har et godt humør og et åbent sind, og kan lide at gøre en forskel for andre.  
 En der uddelegerer opgaver til de andre i netværket, som hvem der tager sig af 

andre ting, I skal sørge for til træningen og det sociale (f.eks. kaffe, DVD-afspiller 
og lignende) 

 
Kom til møde for kommende tovholdere 15. juni i Aarhus 
Vi holder et hyggeligt informationsmøde for kommende tovholdere 15. juni kl. 12.00 
– 15.00 på lokalcenteret i Carl Blochsgade 30, 8000 Aarhus C. Her er der mulighed 
for at stille spørgsmål, få mere viden og møde de andre kommende tovholdere. 

Hvis du er interesseret i at være tovholder, og gerne vil med til mødet eller høre 
mere, kan du ringe til frivillighedskonsulent i Danmarks Lungeforening:  
Ida Corina Jahn på tlf. 22 56 01 22 eller skrive på icj@lunge.dk  
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