
Invitation til dig der er ny i by

Netværk for jobtilflyttere



Om netværket

Netværket er til for dig, som er flyttet hertil, fordi du har fået 
job i én af de mange virksomheder, der ligger i Aabenraa 
kommune. Din partner vil vi også gerne invitere med. Vi vil 
nemlig gerne gøre det let for dig og din familie at falde til her 
i Sønderjylland.

I netværket møder du andre tilflyttere, der er i samme situa-
tion som dig, og du får mulighed for at deltage i kulturelle og 

sociale arrangementer. Vores ønske med netværket er, at du 
og din partner oplever mulighederne for et aktivt fritidsliv.

Netværket er et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og 
Business Aabenraa. Netværket drives af følgende personer: 

Eva Damsleth 

www.linkedin.com/
in/evaolofin

Camilla Refshauge Hansen 

https://www.linkedin.com/
in/camillarefshaugehansen

Liselotte Barker 

www.linkedin.com/
in/liselottebarker

Helle Malene Kjølsen Olsen 

www.linkedin.com/
in/hellemalenekjolsenolsen



Aktiviteter i netværket

I netværket møder du andre, der også er flyttet til Aabenraa 
kommune i forbindelse med job. 

Aktiviteterne er mange og forskellige. Som medlem af 
netværket kan du selv være med til at planlægge aktiviteter 
og vi planlægger mindst en aktivitet om måneden. Det kan 
være alt fra caféture til virksomhedsbesøg til fælles madlav-
ning til sportskampe i superligaen. Fælles for aktiviteterne er, 
at du præsenteres for kultur, fritids- og foreningslivet i
Aabenraa kommune. 

Medlemskab af netværket er gratis. Udgifter til aktiviteter i 
netværket skal du selv afholde.

Du kan få et overblik over netværksaktiviteterne via Busi-
ness Aabenraas hjemmeside: www.businessaabenraa.com



Tilmelding til netværket

Du kan tilmelde dig netværket via Business Aabenraa.

Scan QR-koden:
 

Søg på hjemmesiden: www.businessaabenraa.com

Når du har tilmeldt dig netværket, vil kommu-
nikationen foregå på Facebookgruppen: 
www.facebook.com/groups/nyiby
Så tilmeld dig her også. 

Du bliver godkendt til facebookgruppen, når du har tilmeldt 
dig netværket via Business Aabenraa.

Har du spørgsmål til netværket, kan du kontakte:
Bosætningskoordinator Eva Damsleth 
eo@aabenraa.dk, tlf. 20 34 73 82


