KORT OM NORDSTJERNELØBET
Nordstjerneløbet er et sponsorcykelløb, som Aarhus Y’s Men’s Club
Nordstjernen har afviklet hvert år siden 2003.

Nordstjerneløbet 2018

Konceptet baseres på en idé om at sætte fokus på, og yde en økonomisk håndsrækning til formål, som cykelløb udvalget har valgt blandt
de indkomne forslag. – Mindst 50 % af nettooverskuddet går til den
valgte hovedbidragmodtager.
Gennem årene er der, af det samlede overskud på 1.234.000 kr.
doneret 855.000 kr. (69 %) til de valgte modtagere. De resterende
379.000 kr. er udloddet i smådonationer efter ansøgninger til klubben.
De seneste 5 års hovedbidragmodtagere:
2013: SOS Børnebyerne - Café Nexus Skejby Sygehus
2014: REDEN, Århus - TUBA, Aarhus
2015: Livsværkstederne Gellerup - Tryg Fondens Familiehus, AUH
2016: Café Exit - Oddesundlejren
2017: Café Parasollen, Viby – KFUM´s Soldaterrekreation, Århus

Ansvarlig for løbets afvikling:
Egon Rasmussen, Ørnehøjen 24, 8520 Lystrup
Tlf. 86 22 24 64 / 51 86 64 24 - egonras@gmail.com

Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen er
en del af Y’s Men International, som i
dag tæller 1600 klubber i 71 lande.
I Danmark er der 140 klubber med i alt
3700 medlemmer.
Heraf er vi 5 klubber i Storårhus

Arrangør: Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen.
Overskuddet fra løbet går til:
Naapiffik - værested for grønlændere

Samarbejdspartner:

Tretommervej 33
8240 Risskov
Tlf. 86 17 85 11
www.risskovefterskole.dk

INVITATION TIL AT VÆRE SPONSOR

NAAPIFFIK
NAAPIFFIK - VÆRESTED FOR GRØNLÆNDERE

for ____________________________________
i forbindelse med deltagelsen ved sponsorcykelløbet Nordstjerneløbet
2018, som afvikles
torsdag den 24. maj kl. 18.30 – 20.00 i Risskov

Hovedbidragmodtager er i år

NAAPIFFIK – Mødested for
grønlændere i Aarhus
Igen i år glæder vi os over at kunne samle et bredt felt blandt
politikere, sportsfolk, præster, firmahold, samt en lang række
enkeltpersoner, som ønsker at deltage i arrangementet som
cykelrytter.
Med start og mål på Agerbæksvej ved Vestre Strandallé, er ruten:
Agerbæksvej – Vestre Strandallé – Skovagervej – Asylvej –
Agerbæksvej (Rutens længde er 2,2 km.)
Man kan være sponsor ved at aftale et beløb pr. kørt km. Eller man
kan i stedet vælge et fast sponsorbeløb.

Alle firmasponsorer vil blive nævnt af løbets speaker
under løbet.
Alle firmaer vil desuden blive nævnt i løbsprogrammet
på Nordstjernens hjemmeside.
www.ysmen-nordstjernen.dk

Naapiffik der betyder ”mødested” er et værested for primært
grønlændere. Man har oprettet en separat varmestue for grønlændere, da
de er meget sociale og går meget i grupper på grund af deres kultur og
sprog.
Naapiffik drives af Kirkens Korshær i Aarhus i samarbejde med Aarhus
Kommune. Værestedet er åbent i dagtimerne alle ugens syv dage med
mindst to medarbejdere og nogle frivillige til stede.
Nappiffik har ca. 35 besøgende dagligt. Her kan man få gratis
morgenmad og eftermiddagskaffe. Middagsmaden koster 25 kr., da det er
af stor værdighed at kunne købe sin egen mad selv. Har man ikke
pengene, kan man få maden doneret. I baggården på Naapiffik er det
lovligt at drikke øl og er dermed et alternativ til at samles rundt i byens
gader.
Naapiffik tilbyder brugerne undervisningsforløb på Kofoed Skole,
samtaler, samvær, kajakture, grillarrangementer o.m.a.
Naapiffiks samarbejdspartnere er bl.a. Det Grønlandske Hus, Kammak og
Fremskudt Myndighed (Borgerservice) . En medarbejder fra Fremskudt
Myndighed kommer hver uge for evt. at hjælpe brugerne med at finde en
bolig eller vurdere om, der skal indstilles til en akutbolig.
Naapiffik vil gerne starte flere aktiviteter men det kræver bedre økonomi.
Derfor støtter Nordstjerneløbet Naapiffik
Kirkens Korshær er en social og folkekirkelig hjælpeorganisation, der har sit virkeområde
lokalt blandt samfundets marginaliserede og udstødte mennesker: Ensomme, hjemløse,
psykisk syge og misbrugere. I centrum for vores virke og menneskesyn står nærhed,
omsorg og varme

