ÅRSSKRIFT LIVE

2018
7. februar
Store VEGA

Program
15.30 |

Ankomst til VEGA
Oplev Virtual Reality med Coding Pirates, bliv en del af
bevægelsen iLoveGlobalGoals og lyt til koret Verdens Sirener.

16.00 |

Åbning af Tuborgfondet Årsskrift Live 2018
Aftenens vært Abdel Aziz Mahmoud byder velkommen, og direktør
Anne-Marie Skov holder tale om året, der gik i Tuborgfondet.
Hvordan engagerer vi fremtidens unge?
Debat om unges samfundsengagement med Julie Melgaard Smidt
fra Frontløberne, Deniz Atan fra DUF, Claus Staunstrup Nilsson
fra Natteravnene, Mille Møller Nielsen fra Alive Festival, Andreas
Gjede fra Student & Innovation House samt Eden Tewolde fra
Mellemfolkeligt Samvirke.
Syng Sammen
Fællessang akkompagneret af Ricco Victor og Jørgen Torup fra Spil
Dansk samt Andreas Vetö fra Danmarks Underholdningsorkester Mette Bugge: Klarinet, Helle Sørensen: Cello,
Marianne Sørensen: Violin
Fra Nørrebro til Nuuk
Direktør i Mind Your Own Business Maria Kavita fortæller, hvordan
de er ved at starte op i Grønland, og hvilke udfordringer de har
mødt undervejs.

17.25 |

Fællesspisning
MÆSK serverer vegetarisk gullasch med toppings.

18.00 |

Fra Verdensmål til hverdagsmål
Kasper Rolle fra Spejderne giver input til, hvordan man i spejderbevægelserne har taget Verdensmålene til sig, og hvordan du selv
kommer i gang.
Vi skal også møde Christian Vintergaard og Tilde Reffstrup fra
Fonden for Entreprenørskab, som kommer med et bud på, hvordan
Danmark får flere unge iværksættere, der tænker Verdensmålene
ind i deres forretningsplan – og vi har inviteret iværksætterne fra
VenomAid, som allerede er i fuld gang.
Vi slutter seancen af med en omgang fælles Bezzerwizzer styret af
Clara Halvorsen fra Verdens Bedste Nyheder.
Tal din sag!
Selina Juul fra Stop Spild Af Mad og Jeppe Skjold fra spillestedet
Forbrændingen kommer med deres bud på, hvordan man taler
sin sag. Derefter kommer retoriker Martin Fehr Terkildsen med en
introduktion til talerkunsten og konkrete tips til din næste tale. Til
sidst vil én fra publikum få mulighed for at holde tale.
Nelson Can spiller første set
Glæd dig til en mini rockkoncert.
MÆSK serverer chokolademousse
Nelson Can spiller sidste set
Nyd musikken mens du overvejer, hvem du skal tale med, når vi
om lidt fortsætter i baren.

20.00 |

Tal sammen
Det officielle program er slut, men bliv gerne til en øl og mød
- måske - en ny samarbejdspartner. Baren lukker kl. 21:00.
Husk at få et bolsje fra Natteravnene, når du går hjem.

De gæster scenen
Alive Festival i Thy
Foreningen Alive understøtter ungdomsmiljøet i Thy. De faciliterer fællesskaber og bidrager til at give unge blod på tanden til iværksætteri.
Coding Pirates
I 2016 indgik Tuborgfondet og Coding Pirates et samarbejde, der løber over
fire år. Målet er at udvikle børn til kreative og kritiske deltagere i samfundet og
give dem teknologisk dannelse, der kan aktivere deres it-nysgerrighed til gavn
for Danmark og erhvervslivet.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
I 2018 indgik Tuborgfondet og Dansk Ungdoms Fællesråd et partnerskab
under overskriften ”Alle unge med i fællesskabet”. Med en fælles vision om, at
flere unge engagerer sig i demokratiske fællesskaber, er det målet at skabe et
mere åbent og mangfoldigt civilsamfund.
Fonden for Entreprenørskab
Tuborgfondet er gået sammen med Fonden for Entreprenørskab for at engagere erhvervsmentorer og uddele mikrolegater til unge verdensmålsiværksættere, der ønsker at skabe en mere bæredygtig verden ved at skabe nye
virksomheder, som tager udgangspunkt i Verdensmålene.
Fonden for Socialt Ansvar, Natteravnene
I over 20 år har Natteravnene været med til at skabe tryghed for unge i nattelivet. I 2018 indgik Tuborgfondet et 5-årigt strategisk partnerskab med Natteravnene for at styrke og videreudvikle organisationen bag de frivillige ildsjæle.
Frontløberne
Frontløberne arbejder for at styrke unges kreative virkelyst og engagement.
I tæt samarbejde med unge udgiver Frontløberne en række podcasts og en
projekthåndbog med praktiske redskaber til at skabe social forandring.
iLoveGlobalGoals
iLoveGlobalGoals er en digital bevægelse, der mobiliserer unge til at
agere som bæredygtige verdensborgere, der handler efter Verdensmålene.
Den digitale vidensdeling er midlet til at opnå målet om at gøre ‘Verdensmål
til hverdagsmål’.

Mellemfolkeligt Samvirke & Tingbjerg Ungeråd
Mellemfolkeligt Samvirke skaber lokaldemokratiske
ungeråd i udsatte boligområder i København. Et af
dem ligger i Tingbjerg, hvor de inddrager lokale unge
i et fællesskab med spændende aktiviteter, såsom
Tingbjerg Festival.
Mind Your Own Business
Hos Mind Your Own Business hjælper de unge drenge med at etablere deres
egne mikrovirksomheder. Med støtte fra Tuborgfondet har Mind Your Own
Business åbnet et kontor i Nuuk, Grønland, hvor grønlandske drenge får
mulighed for at prøve kræfter med iværksætteri.
MÆSK
Siden Den Sociale Kapitalfond introducerede ’Vækst med socialbundlinje’,
har 26 virksomheder og otte kommuner arbejdet sammen om at få skabt nye
arbejdspladser. Én af de virksomheder er cateringfirmaet MÆSK, der på fire
år er gået fra to til 26 medarbejdere. I år leverer de maden til Årsskrift Live.
Nelson Can
I sommer fyldte Nelson Can Avalon-teltet på Roskilde Festival til bristepunktet.
Den talentfulde Rock-trio står bag numre som Miracle og Break Down Your
Walls, og i efteråret spillede de på Reeperbahn Festival i Hamborg, hvor de
lånte en af Tuborgfondet Musikhjælps tourbusser.
Spejderne
Spejderne gør børn og unge til Verdensmålsambassadører ved at udbrede
viden om og lave aktiviteter, der tager udgangspunkt i de 17 Verdensmål.
Samtidig støtter de unge udenfor det etablerede foreningsliv i at engagere
sig og gøre en forskel lokalt.
Spil Dansk
Det er vigtigt, at vi samles om musik og sætter fokus på danskproduceret
musik. Igennem seks fællessang-events har Spil Dansk samlet folk på tværs
af alle aldre om den danske sangskat.

Spillestedet Forbrændingen
Spillestedet Forbrændingen har fokus på at skabe en
ny kultur med en mere lige balance mellem kønnene
blandt musikere på live-scenen. Tuborgfondet støtter
Forbrændingens arbejde med Verdensmål 5 og deres
konkrete arbejde for en musikbranche med diversitet
og ligestilling.
Stop Spild Af Mad
Bevægelsen Stop Spild Af Mad arbejder for at minimere
og forebygge madspild nationalt såvel som internationalt. Tuborgfondet
bidrager til at styrke organisationen i arbejdet med at udvikle en bæredygtig
forretningsmodel.
Student & Innovation House
Student & Innovation House arbejder for at skabe et fælles innovationshus for
alle studerende, som støtter op om deres lyst til at engagere sig i fx bæredygtig udvikling og socialt entreprenørskab i samarbejde med både det private
erhvervsliv, civilsamfundet, forskere og den offentlige sektor.
VenomAid
Forgiftning som følge af slangebid er et medicinsk nødstilfælde, som er blandt
de 20 højest prioriterede tropiske sygdomme i verden. VenomAid arbejder på
en forbedring af diagnosticeringen af slangebid, der skal danne grundlag for
en bedre modgift.
Verdens Bedste Nyheder
Sammen med Verdens Bedste Nyheder og Bezzerwizzer har Tuborgfondet
udgivet en særudgave af Bezzerwizzer med spørgsmål om Verdensmålene.
2500 Bezzerwizzer-spil er sendt ud til landets folkeskoleelever og studerende,
som gennem quizformatet har fået kendskab til Verdensmålene.
Verdens Sirener (Sange fra broen)
Sange fra Broen arbejder på at etablere kor og samarbejder mellem kor på
tværs af landets kommuner. Musikken er et brobyggende redskab, der skal
skabe sammenhold, tolerance og interaktion på tværs af forskelligheder.

De smukke unge mennesker
Tekst og mel.: Kim Larsen

De kom flyvende med storken
til dette gudsforladte sted
fra alle fire verdenshjørner
hvis vi tar det hele med

Der var nogen som blev tilbedt
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed

og nu er de blevet voksne
ligner ikke mer sig selv
stemmerne er forandret - men
vi kender dem alligevel

Åh de smutter før man ved det
pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag
hva det er de vil med livet ...

Åh de smukke unge mennesker
pludselig er de stukket af
som legesyge sommerfugle
den allerførste sommerdag
hva det er de vil med livet
det ka kun de selv forstå
åh de smukke unge mennesker
gid de længe leve må

Der var nogen som blev elsket
andre måtte nøjes med
digitale vuggestuer
og tilfældig kærlighed
hva det er de vil med livet ...

Fællessang

Time og dag og uge
Tekst: Johannes Møllehave
Mel.: Anne Linnet

Min tro er ikke en svada
Indviklet, knudret og lang
Og slet ikke nu i dag da
Min tro er min sang
På denne forbløffende klode
Der er som en prik på en node
Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne
Min tro er min sang og stemme
Her hvor jeg har min gang
Her har jeg endnu hjemme
Her er min tro min sang
Til denne forbløffende klode
Et umotiveret gode
Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne

Min tro er en tillid til verden
Et gavmildt og underfuldt sted
Som rækker mig glæden og smerten
Det hele vil jeg ha’ med
På denne forbløffende klode
Mer’ rig end vi drømte og troede
Time og dag og uge
Dem får vi lov at bruge
Stjerner og sol og måne
Dem får vi lov at låne
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