
 
DEN LANGE INVITATION TIL FUNDAMENTETS SOCIALE GALLAEVENT I CERES ARENA 

MED 220 ØSTJYSKE ERHVERVSFOLK - FOR BYENS SÅRBARE OG UDSATTE UNGE. 

Fra Fundamenets sidste Galla-event i på Scandid Aahus 2020 med optræden og taler fra bl.a. Jacob Haugaard, Flemming Nielsen, 
Henrik Lind, Kajsa Vala, socialrådmand, m.fl.   
 
Fundamentet - vokset ud af hjemløshed 4l et landskendt ini4a4v med høj succesrate.  
Steffen Rasmussen blev i 2013 hjemløs e7er eget valg, e7er at have besøgt de lokale væresteder og en lang række 
sociale @lbud. Oplevelsen af at kunne gøre en langt større forskel i byen hvis man kunne komme udenom rigide 
rammer og systemkrav blev gnisten der startede Fundamentet i et lille lokale på 20kvm med en enkel frivillig. I dag er 
vi ca. 100 frivillige og op mod 200 årlige brugere og har bl.a. gra@s terapi, ak@viteter, fælles madlavning, 
erhvervssamarbejder, landets første godkendte HF-uddannelse for sårbare unge på helt nye vilkår, kropslige 
behandlinger, bisidderfunk@on, juridisk vejledning, lek@ehjælp, mentorstøKe, terapihund og meget mere.  
 
For bedre indsatser, mindre bureaukra4 og omsorg 4l de som har det sværest. 
Da en del af vores mål og værdisæt er at hjælpe de mennesker der kommer hos os uden kassetænkning og 
bureaukra@ske @lgange har vi også al@d takket nej @l at modtage penge fra kommunen for de borgere som kommer 
hos os, da det medfører en masse dokumenta@on, krav og unødvendige vilkår for de mennesker der søger vores hjælp. 
Det har gjort os enormt uaMængige og i stand @l at skabe vores egne rammer og projekter.  
 
Samarbejdet med Erhvervslivet og Lind Invests årlige evaluering af vores indsatser.  
Vores arbejde undersøges og måles hvert år af Lind Invest i en SROI-rapport (Social Return On Investment) som ser på 
hvilket aRast samfundet, kommunen og borgerne får for de midler vi får i støKe.  
 Fundamentet har hjulpet enormt mange mennesker videre @l et liv i selvforsørgelse, i psykisk og fysisk bedring – men 
det er kun lykkedes fordi erhvervslivet og fonde bakker op om Fundamentet i så høj grad, ikke mindst i de her år hvor 
vi vokser og vokser, fordi samfundet for mange unge bliver sværere og sværere at navigere i. Vi har bl.a. fået statsligt 
godkendt og - opstartet - en banebrydende HF-uddannelse for sårbare unge som endelig kan få sig en uddannelse.  

ACenens indhold - og et ærligt behov for hjælp.  
Organisa@onen kan simpelthen ikke opfylde sin rolle i det nødvendige omfang hvis ikke vi får flere med i støKen @l 
Fundamentet. Derfor aMolder vi en stor gallamiddag for 220 østjyske erhvervsfolk med underholdning fra en række 
kendte og mindre kendte musikere, komikere, m.m.  
Vi skal virkelig god 3-reKers menu i en smuk sal, gode vine, en auk@on med ekstra spændende muligheder, live musik, 
underholdninger og nogle fortællinger fra vores ”virkelighed” så i også går hjem med mere end blot en følelse af 
velgørenhed, men også med ny viden, nyt netværk og det at have gjort en konkret forskel 

Hør Henrik Lind, Jørgen Danielsen (Casablanca) og Niels Peter Holm (NPVision) fortælle om deres støRe Sl Fundamentet, klik HER 

https://fundamentet.org/erhvervsstotte/


Vi vil virkelig gerne have dig og jer med til Galla. 
 
SÅ – kunne du og i tænke jer at købe pladser @l Gallaen ville det være af uvurderlig betydning? Det er på samme @d en 
fantas@sk mulighed for at invitere personale, kunder, familie eller andre ud på en god a7en med alt hvad man kunne 
ønske sig. Vi fik virkelig fantas@sk feedback på vores sidste – udsolgte – Gallaevent og den her gang bliver det både 
større og bedre! 

Pris og bes4lling.  
En plads koster 795 kr. / Et bord med 10 pladser koster 6995 kr. / priserne er inkl. 3-reKers menu, vin ad libitum, kaffe, 
vand, kage, snacks og en masse underholdningen igennem hele a7enen! Der vil blive udsendt et katalog forinden med 
info om de optrædende, om auk@onens varer, m.m.  

Pladserne sælges og faktureres i 2021, og er der er ikke moms oveni prisen.  
Informa@on, køb og spørgsmål: dri7sansvarlig, rene@fundamentet.org eller s@7er og leder, 
Steffen Rasmussen (@l højre). steffen@fundamentet.org / 26195278.  

Et lille udvalg af dem som er med @l at sikre Fundamentets projekter og dagligdag.  

Fundamentet har fået mange priser, blandt andet disse: 

www.fundamentet.org 
www.facebook.com/fundamentetdk 
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