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Vi har brug for Grobund

Illustration: Vi er bl.a. I fuld gang med at oversætte alt til engelsk, så vi kan nå ud til engelsksprogede

- Og Grobund har brug for os
Der er nu 9 dage tilbage for folk, der vil tegne et brugerbevis i Grobund. Før vi kan gå ud til potentielle
"fødselshjælpere"/donorer skal vi helst op på 80-100 brugere, så vi rammer godt halvdelen af de 8 mio. kr.
fabrikken koster.
Vi har lige nu brug for fuld kraft på kedlerne de kommende 9 dage. Læs herunder hvordan vi sammen får
drømmene til at gå i opfyldelse.

1. Spred ordet
Ordet om Grobund spredes stødt. Vi har dog lige nu brug for et ekstra boost. Derfor er det vigtigt at vi alle
overvejer om der er et punkt på nedenstående liste, hvor vi kunne gøre en ekstra indsats. Og husk: Vi har alle
vores drømme om, hvad Grobund er for os - disse drømme er et rigtig godt afsæt for at inspirere andre.

a. Tal om Grobund hvorend du bevæger dig - til fester, på arbejdet og i køen til kasseapparatet.
b. Ring til dine venner s
 om måske kunne have interesse, og inspirér bukserne af dem.
c. Email dit netværk med din egen lille pep-talk og nedenstående links.
d. Aktivér “meningsdannere” hvis du kender nogen; fx. journalister, kendte, folk med følgere osv.
e. Spred ordet online på diverse sociale platforme:
Facebook || I nstagram || Twitter || L
 inkedIn
f. Brug fantasien og spred budskabet på din helt egen måde (luftballon, nøgenløb osv.)

Links som er gode at sprede:
Invitation til lørdagens infomøde: g
 robund.org/event/rundvisning-paa-fabrikken/
Nyeste video: facebook.com/pg/grobunddjursland/videos/
Grobunds hjemmeside: g
 robund.org

Foto: Brug fantasien og spred budskabet om Grobund på din helt egen måde

2. Lånemuligheder
Vil du hjælpe unge håbefulde “Grobønner” med et lån?
Vi har den seneste uge modtaget henvendelser fra omkring 10 privatpersoner, der brænder for at være en
del af Grobund, men som ikke kan nå at skaffe de fornødne 50.000 inden 3. Marts.
Nogle af disse kan betale tilbage om 3 måneder, andre om 6, mens alle kan betale det fulde beløb tilbage
over 2 år. De fleste vil gerne lægge et månedligt afdrag på mellem 1.000-3.000 kr.
Har du lyst til og mulighed for at hjælpe disse mennesker med i Grobund, bedes du overveje kommende
spørgsmål:
1. Direkte lån. Vil du låne penge ud direkte til et andet Grobund-medlem, hvor I selv aftaler præmisserne?
(Der kan underskrives en kontrakt mellem låner og udlåner).
2. Beløb. Hvor mange penge vil du låne ud til privatpersoner?
3. Præmisser. H
 vilke præmisser vil du låne penge ud på? (eks. tidsfrist, månedligt afdrag, eller andet)
Svar på disse spørgsmål og send til k
 ontakt@grobund.org hurtigst muligt.
Når vi har modtaget svar, forsøger vi at matche jer op med dem, som gerne vil optage et lån og som kan
være med på jeres præmisser.

Det at skulle betale 50.000 til Grobund, er for de fleste et kæmpe spring ind i et nyt liv. Hvis du er i tvivl, er
usikker om aspekter ved projektet eller økonomien, eller bare har brug for at vende dine tanker med en af os,
må du meget gerne skrive en email til velkommen@grobund.org - så vil en af os kontakte dig.

3. Infomøde + hyggedag på lørdag
På lørdag d. 24. afholdes infomøde og rundvisning på fabrikken kl. 12.00-14.00.
Lørdagens event er ekstra specielt ved at vi arrangerer “Mød din nye Grobund-nabo” - et socialt arrangement,
hvor du har mulighed for, at lære andre i Grobund bedre at kende. Eventet foregår i Aktivitetshuset i Ebeltoft,
Nørreallé 4, kl. 13.00 til 18.00, og fortsætter med en fest, da der om aftenen er et super svensk liveband +
dansemusik i Kulturministeriet - Ebeltofts kulturhus, lige ved siden af Aktivitetshuset.
Invitation til lørdagens infomøde: grobund.org/event/rundvisning-paa-fabrikken/
Facebook-event: facebook.com/events/200433290692212/

