Forskel er noget, vi selv gør!
100 lokale ildsjæle møder en norsk krusedullemand
Den 3. juni kl. 18-21.30 på INSP! (det gamle skoleslagteri), Køgevej 4-6, Roskilde
”Alt og alles kilde er fantasien. I fantasien er alt mulig. Fantasien sætter ingen grænser. Du er enestående –
og med fantasi kan du opnå det utroligste. Fantasien giver drømmene vinger at flyve med – kreativitet giver
fødder at lande på”, HC Medlien 2005.
Roskilde Kommune har sat innovation på dagsordenen. Men hvad nu hvis borgerne selv løb med bolden og
endte med at gøre den største forskel – med masser af smil, humor og god energi!
Ildsjæle fra Gundsømagle, Viby og Roskilde har derfor inviteret en norsk inspirator til byen for at fortælle
om, hvordan en norsk flække pludselig blev verdensberømt som Lucky Næroset og gjorde det umulige
muligt ved hjælp af krusedullefilosofien.

Hans Christian Medlien er fantasiminister i fristaten Lucky Næroset i Ringsaker. Han har kontor højt oppe i
et tårn. Hans job er at få folk i godt humør, vække tanker, inspirere til gode gerninger via fantasien, og
formidle det hele med kreativ kommunikation.
Vores mål er at samle ildsjæle fra hele Roskilde og omegn, så vi kan sætte ansigter på hinanden, få en
fælles oplevelse og inspiration til, hvordan vi sammen kan gøre en bemærkelsesværdig forskel.
Så uanset om du er ung eller ældre, fra Ramsø, Ågerup eller et andet sted nær Roskilde, foreningsaktiv eller
ej, er du inviteret til en aften i godt selskab, med højt til loftet, god mad og drikke - og en ordentlig én på
opleveren!
Folkekøkkenet serverer fantasifuld, lækker mad og et glas vin, øl eller vand kl. 18 til en god snak og hilse på
hinanden. Fra kl. 19 slår vi over i norsk og giver fantasien vinger.
Det koster 100 kr. og der er plads til 100, inkl. mad og en drikkevare. Pladserne afsættes efter først til mølle
med tilmelding på insp@insp.dk. Pengene betales kontant ved indgangen. Interesserede er velkomne til at
komme allerede kl. 17 for en rundvisning og intro til INSP!
En stor tak til Forum Advokater, Roskilde for at hjælpe fantasifulde borgere med økonomisk støtte til
arrangementet.

