Til kirkebladet og kirkens hjemmeside/Facebook
Studenterpræsterne Aalborg vil igen i efteråret 2019 gerne i samarbejde med byens sogne kunne
invitere internationale studerende, som begynder nyt studie i Aalborg i august/september, indenfor i
et dansk hjem, hvor de studerende under en hyggelig middag kan møde dansk kultur og gæstfrihed.
Tidligere deltagere har givet udtryk for, hvor betydningsfuld denne kontakt har været for dem.
Derfor håber vi, at I har mulighed for at bringe nedenstående opfordring til at melde sig som
middagsværter i det kommende nummer af jeres kirkeblad, på sognets hjemmeside og evt. på jeres
Facebook-side. Hvis I har spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte os.

Middagsværter søges!
Dine with a Dane – hvor mennesker og kulturer mødes!
Har du lyst til at møde mennesker på tværs af kulturer og nationaliteter?
Har du lyst til at invitere et par udenlandske studerende på middag?
Så send en mail til praesten@adm.aau.dk og tilmeld dig som middagsvært
Du forpligter dig ikke til andet end denne ene
middag - og hvem ved: måske bliver det så
interessant et møde for begge parter, at I får lyst til
at ses igen? Det kræver ingen særlige
forudsætninger at være vært – dog er det en fordel,
hvis du kan lidt engelsk.
Yderligere oplysninger: studenterpræsterne Nanna
holm og Christen Staghøj Sinding,
praesten@adm.aau.dk , Tlf. 99409096
Efter tilmelding vil du blive kontaktet om den praktiske tilrettelæggelse af besøget hos dig. Det
forventes, at du kan invitere på middag en aften du selv vælger i løbet af oktober, november eller
december.
KORT TEKST:
Middagsværter for internationale studerende efterlyses!
Har du lyst til - en aften i efteråret, som du selv vælger - at være vært for et par af de nye
internationale studerende, som kommer til Aalborg i august/september?
Formålet med initiativet: ’Dine with a Dane’ er at skabe kontakt mellem danske værter og
internationale studerende, som har lyst til at besøge et dansk hjem. Det kræver ingen særlige
forudsætninger at være vært.
Yderligere oplysninger og tilmelding: studenterpræsterne Nanna holm og Christen Staghøj Sinding,
praesten@adm.aau.dk , Tlf. 99409096.

