KORT OM NORDSTJERNELØBET
Nordstjerneløbet er et cykelsponsorløb, som Aarhus Y’s Men’s
Club Nordstjernen har afviklet i Risskov siden 2003.
Ideen er at sætte fokus på og yde en økonomisk håndsrækning til
formål, som cykelløbsudvalget har valgt blandt de indkomne forslag.
Mindst 50 % af nettooverskuddet går til den valgte hovedbidragsmodtager.
Gennem årene er der af det samlede overskud på 1.310.000 kr.
doneret 895.000 kr. (68 %) til de valgte modtagere. De resterende
415.000 kr. er udloddet i mindre donationer efter ansøgninger til
klubben.

Nordstjerneløbet
Tirsdag 24. maj 2022
Kl. 18.30 – 20.00

De seneste 6 års hovedbidragsmodtagere:
2016: Café Exit - Oddesundlejren
2017: Café Parasollen, Viby - KFUM´s Soldaterrekreation, Aarhus
2018: NAAPIFFIK - Mødested for grønlændere i Aarhus
2019: SIND Pårørenderådgivning, Aarhus
2020: Aflyst på grund af Corona
2021: Aflyst på grund af Corona
Ansvarlig for løbets afvikling:
Ester Bork Sørensen, tlf. 22 78 65 55
esterfs8520@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 130 klubber med ca.
3100 medlemmer.
Heraf er vi 3 klubber i Storaarhus

Arrangør: Aarhus Y’s Men’s Club Nordstjernen
Hovedbidragsmodtager:
Bostedet Ellengården under Jysk Børneforsorg
Samarbejdspartner:

Skavholmvej 4, 8520 Lystrup

INVITATION

Årets hovedbidragsmodtager

TIL AT VÆRE RYTTER / SPONSOR
TIRSDAG DEN 24. MAJ 2022 KL. 18.30 – 20.00 I LYSTRUP
Vi glæder os til – efter to års aflysninger - igen at kunne samle et
bredt felt af ryttere – enkeltpersoner såvel som firmahold. Der er
desværre ikke plads til el-cykler.
Har dit firma nogle cykelinteresserede, kan du her give dem et godt
personaletilbud, hvor de får mulighed for at få lidt motion og cykle for
en god sag og efterfølgende hygge med grillpølser og drikkevarer
samt uddeling af præmier. Vi forestiller os, at virksomheden/firmaet sponserer hver rytter med min. kr. 300,-.
NB! nyt startsted:
Start og mål ved Larsen Motorcykler, Skavholmvej 4, 8520 Lystrup
Ruten er 1,6 km: Skavholmvej, Mølbakvej, Skæringvej, Rokhøj,
Lægårdsvej, Bremårevej og Skavholmvej.
Private ryttere kan lave aftaler i eget netværk om støtte med et fast
beløb eller et beløb pr. kørt km.
Der tælles omgange, og der udloddes mange spurtpræmier.
Tilmelding som rytter snarest eller senest 6. maj 2022 til:
Ester Bork Sørensen, (løbsansvarlig) esterfs8520@gmail.com
tlf. 22 78 65 55 med navn og mailadresse på rytterne.
Efter tilmelding fremsendes orientering om mødetidspunkt m.v.
samt formularerne Sponsoraftaler (for private sponsorer) og Sponsorkontrakt (for firmaer). Disse formularer findes også på klubbens
hjemmeside.
Udfyldte formularer bedes være løbskasserer Birgitte Mumm,
mumm@post7.tele.dk tlf. 24 22 18 93 i hænde senest den 16. maj
2022.
Alle firmasponsorer nævnes af løbets speaker under løbet og
bliver efter løbet offentliggjort på Nordstjernens hjemmeside
www.ysmen-nordstjernen.dk

Bethesdavej 81, 8200 Aarhus N – www.aarhus.dk/ellengaarden

Når en familie af forskellige grunde ikke har et hjem at opholde sig i
og har brug for hjælp til at komme ud af sine sociale problemer, kan
man få midlertidigt ophold, hjælp og støtte på Bostedet Ellengården.
24 familier med børn i alderen 0 – 18 år kan hjælpes ad gangen og
nogle har et kort ophold mens andre har brug for hjælp i længere tid.
Formålet med opholdet er at hjælpe familien bedst muligt ud i egen
bolig og at tilbyde familien støtte i trygge rammer, så den enkelte får
de bedste muligheder for at skabe sig en fremtid med størst mulig
udvikling og stabilitet. Der ydes akut krisehjælp, rådgivning og vejledning i det omfang, der er behov herfor.
Familierne støttes i at finde egne ressourcer, og det afdækkes, hvorvidt der er behov for ekstra støtte, også efter udskrivning.
En familie, der er uden et hjem, er som udgangspunkt i krise og kan
have svært ved at få hverdagen til at hænge sammen og lave gode
aktiviteter sammen med og for deres børn.
Bostedet Ellengården vil gerne kunne tilbyde flere aktivitetsfremmende ting og legeredskaber både inde og ude i haven. Herved vil
barnets og den unges udvikling understøttes, også i en periode, hvor
familien er kriseramt.
Derfor vil støtten fra årets Nordstjerneløb gå til legeredskaber, der
fremmer aktivitet og godt samvær for børn, unge og deres forældre.
Bostedet Ellengården er en selvejende institution,
som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og er en del af Jysk Børneforsorg/Fredehjem - www.jyskborneforsorg.dk
Derudover samarbejder bostedet med Aarhus Krisecenter,
Tre Ege og Forsorgshjemmet Østervang.

