
Hvem kan ikke bruge 100.000 kr.?

Alle der lægger deres tid og energi i frivilligt arbejde ved, at den knappe ressource 
oftest er penge. Nu er der mulighed for at få et tilskud på 100.000 kr. til afholdelse 
af et festligt arrangement i vores by.

EDC har netop lanceret en kampagne, hvor danskerne opfordres til at lægge billed-
er fra deres by på Facebook og Instagram under #elskerbyen. Byen med de mest 
aktive og kreative borgere får 100.000 kr. som en lokal forening kan anvende til et 
festligt arrangement. Det kunne f.eks. give mulighed for at booke en kendt kunstner 
eller band til næste sommerfest, servere gratis mad og drikke på torvet eller at få 
kendte sportstrænere til at deltage ved næste stævne. Og ikke mindst: Lokke flere 
deltagere til, der så kan skabe flere indtægter til klubkassen.

Mulighederne er mange, og der er næsten frit slag. Eneste betingelse er, at pen-
gene går til et festligt arrangement til glæde for alle, der ønsker at deltage.

Kampagnen løber frem til 1. oktober 2015. Herefter vil en dommerkomité bestående 
af Julia Lahme og Mikkel Heideby, begge kendt fra TV’s livsstilsprogrammer, kåre 
byen med de bedste bidrag. Ikke nødvendigvis byen med flest bidrag eller største 
attraktioner, men snarere den by, hvor borgerne har gjort størst indsats for at vinde 
beløbet. Det kunne jo lige så godt være vores by?

Hvad kan du gøre?
Hvis din forening vil være med i konkurrencen om de 100.000 kr., skal I få taget en 
masse fotos af vores by og dens skønneste pletter, sjoveste begivenheder, bedste 
arrangementer osv. Læg billedet på Instagram med #elskerbyen og skriv med få ord 
hvad billedet viser eller hvorfor vores by er Danmarks dejligste. Billeder kan også 
lægges op via Facebook eller EDC’s hjemmeside, edc.dk

Læs mere om kampagnen og hvordan I deltager på edc.dk/elskerbyen

Vinderbyen offentliggøres i oktober måned.

Bedste hilsner
Din lokale EDC-mægler


