
 

 

 
 

Invitation til event: 

”Velfærd til fremtiden – lad ikke velfærden gå op i det blå”   
 

Dato Lørdag d. 4. september  
Tidspunkt Kl. 10.00-12.00 
Placering (optog) Aalborg: start v/ Søndergade 62 (inde i den gamle fagforenings gård) og gang 

mod Gammeltorv 

 
Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) i Aalborg inviterer til event omkring fremtidens velfærd, 

med særligt fokus på de mange børn, som i løbet af de næste par år vil komme til i Aalborg 
Kommune.  

 

I år 2030 vil der være over 5.000 flere børn (0-6 år) i Nordjylland, og på 10 år vil dette antal alene 
stige med over 3.000 i Aalborg Kommune - over de næste 10 år vil Aalborg Kommune have den 

næststørste procentvise stigning i antal børn, i hele Nordjylland (23%).  
 

Men hvordan skal velfærden følge med den udvikling, og ikke blot gå op i det blå?  

 
Det vil FH Aalborg gerne sætte fokus på, i relation til det forestående Kommunal- og 

Regionsrådsvalg, hvorfor vi gerne vil invitere DIG og dine nærmeste/bekendte, til at være med til 
at markere, at vi alle, i nu- og fremtid, har ret til velfærd.  

 
Sammen vil vi gå et optog gennem Aalborg centrum, hvor vi holder fast i et reb med 137 røde 

balloner (stigning i antal børn til næste år) for at vise, at vi løfter velfærden i fællesskab   

 
Optoget starter på Søndergade 62 (inde i den gamle fagforenings gård) og slutter på Gammeltorv. 

Når optaget har nået sit endemål, vil der være korte taler – endeligt program for dette frigives 
snarest på Facebook begivenheden.  

 

Vi glæder os til at se dig/jer, og til at vi sammen kan markere, at 
velfærden ikke skal gå op i det blå!   

 

 
Mange hilsner og velmødt! 

 

 

 

Der er netop oprettet en begivenhed for eventet på  

FH Nordjyllands Facebookside. 
Vi vil gerne opfordre til, at man deler begivenheden vidt og bredt, 

og inviterer gode bekendtskaber, således så mange som muligt 
bliver gjort opmærksom på eventet 

 – des større synlighed jo bedre. 

https://www.facebook.com/FHNordjylland/

