
Støt Musik & 
Medieværkstedet 
gennem din elaftale
Med AURA Sponsorstrøm kan du være med til at gøre noget ekstra i den gode sags  
tjeneste. FO-Aarhus anbefaler, at du lader din støtte gå til Musik & Medieværkstedet, et 
dagtilbud for voksne med fysisk eller psykisk handicap med interesse for musik og medie.

Læs mere om AURA El-handel og Sponsorstrøm på aura.dk

Du hjælper 
AURA El-handel 

betaler!
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Hvorfor? 
Med AURA Sponsorstrøm får du lidt mere for pengene helt 

uden at skulle betale en krone for det. Du kan støtte lokale 

tiltag og initiativer, som skaber positiv energi i lokalsam-

fundet. 

Hvem?
Alle skal bruge strøm og alle kan tilmelde sig AURA Sponsor-

strøm – uanset om du er privat- eller erhvervskunde. Du kan 

bl.a. støtte Musik & Medieværkstedet – et socialt projekt 

under FO-Aarhus – gennem AURA Sponsorstrøm. Dermed 

kan du være med til at sikre rammerne for nogle af de mest 

spændende og musikalske danske musikere, dansere og 

mediefolk med varig nedsat psykisk eller fysisk funktions-

evne. Hovedparten kommer fra et arbejdsliv uden de store 

succeshistorier. De er blevet mødt forkert, der har været 

for høje krav, og de er blevet misforstået. Derfor kæmper 

værkstedet for at omfavne målgruppen. Pædagogisk arbej-

des der med at udvikle brugerne i deres fag og interesser på 

henholdsvis en musik- og en medielinje.

Hvor meget giver AURA El-handel? 
Når du tilmelder dig AURA Sponsorstrøm og vælger at 

støtte Musik & Medieværkstedet, giver AURA 2 øre pr. kWh 

strøm, du bruger. Jo flere, der vælger at støtte ved at købe 

Sponsorstrøm, desto flere penge modtager Musik & Medie-

værkstedet hvert år fra AURA El-handel. En typisk husstand 

bruger 4.000-5.000 kWh om året. Det betyder, at projektet 

hvert år modtager 80-100 kr. for hver eneste tilmelding til 

Sponsorstrøm. Over tid kan det blive til rigtig store beløb. 

Og tilmelder du en virksomhed –  så er støtten endnu større.

Hvad betyder min støtte? 
Lokale initiativer kan have svært ved at løbe rundt af egen 

kraft. Derfor kan din støtte reelt set betyde en stor forskel 

netop her. Tiltag og aktiviteter på Musik & Medieværkstedet, 

som er vanskelige at stable på benene uden økonomisk 

støtte, får bedre chancer for at overleve til stor glæde for 

de mange brugere. For mange af brugerne er det den første 

arbejdsplads, hvor de er trygge og kan udvikle sig med et 

arbejde, de holder af. 

Fællesnævneren er, at vi er aktive bidragsydere til kulturelle, sociale og 
sportslige aktiviteter, støtter positive fællesskaber i lokalsamfundet  
og styrker sociale relationer mellem mennesker. 

Hvad har FO-Aarhus 
og AURA El-handel tilfælles?

Fakta om samarbejdet 
mellem FO-Aarhus og AURA El-handel

„Vi har samarbejdet med Aura El-handel i mange år. Det har vi haft stor glæde og store økono-

miske besparelser ud af. Sidste opgørelse af elaftalen viser en besparelse på ca. 10.000 kr. At vi nu 

udvider samarbejdet til at omfatte Musik & Medieværkstedet, er bare fantastisk. Det betyder, at 

projektet får et årligt tilskud på ca. 2.500 kr. alene i kraft af vores tilmelding til AURA Sponsorstrøm. 

Selvfølgelig vil jeg gerne være AURA-ambassadør og opfordre flere til at indgå et samarbejde. Og 

så håber jeg, at andre også kan se en ide i at hjælpe Musik & Medieværkstedet samtidigt”.

 Torben Dreier, skoleleder, FO-Aarhus

„Med AURA Sponsorstrøm har vi en rigtig god mulighed for at gøre noget ekstra i den gode sags 

tjeneste. Det er en del af vores CSR-politik at støtte det gode frivillige arbejde i foreninger”.

 Dorthe Dalsgaard, konsulent AURA El-handel 



Lasse Lindholm Band, der siden 1989 har bestået af pro-

fessionelle musikere med nedsat funktionsevne, fortsætte 

med at spille op til dans og begejstring i både ind- og udland 

med deres store repertoire. 

Jeanette og Rødderne blive ved med at dygtiggøre sig og 

sprede glæde med deres musik på Sølund Musik-Festival  

og ved HGP (Handicap Grand Prix), fordi de fortsat kan  

gøre brug af professionelle instrumenter og udstyr.

Rap Martin Rap indspille sin musik i et professionelt up-to-

date lydstudie samt bidrage med en vigtig stemme til stat-

ens behandling af udviklingshæmmede.

Værkstedets medieinteresserede få nye redigeringspro-

grammer til rådighed, så vi sikrer den bedste kvalitet i 

deres produkter. Samtidig anerkender vi vores journalis-

ter, fotografer og videoteknikere for deres indsats med at  

researche og interviewe både lokale og nationale kendisser 

til tv-udsendelser. Er produktet velegnet, kan vi være hel-

dige at opleve det på lokal-tv.

Hvis du støtter, 
så kan …

Fakta om 
Sponsorstrøm
· Der er ingen binding på produktet

· Det er gratis og nemt at tilmelde sig

· Det koster ikke ekstra for dig at støtte – AURA El-handel betaler

· Det er ikke nødvendigt at være tilknyttet FO-Aarhus for at give din støtte

· Produktet tilbydes både til AURA El-handels nuværende og nye kunder

· Du kan købe AURA Sponsorstrøm, uanset hvor i landet du bor og både til din private husstand og
 til din erhvervsvirksomhed (max. forbrug 100.000 kWh/år)

· Prisen på AURA Sponsorstrøm er altid konkurrencedygtig

· Når du har tilmeldt dig, skal du ikke gøre mere. Opsigelse af din tidligere elaftale og 
 opstart af den nye klarer AURA El-handel for dig

Bemærk 
· Gratis tilmelding

· Ingen binding
· Konkurrencedygtig pris

· Både til private 
og erhverv



Smedeskovvej 55 · 8464 Galten · tlf. 87 92 55 45

Ja tak, jeg vil gerne støtte Musik & Medieværkstedet og har 

læst og accepteret vilkår og bestemmelser for elsalg.

Find dem på aura.dk/el-handel/vilkar-og-betingelser/

Navn   

Adresse    Postnr. og by 

CPR-nummer    Evt. aftagenummer 

Navn på forening  

E-mail    Tlf.  

Underskrift

Kontakt
FO-Aarhus 87 46 45 38 eller td@fo-aarhus.dk 
AURA El-handel 87 92 55 45 eller elhandel@aura.dk

AURA Sponsorstrøm

Du kan også tilmelde dig på www.aura.dk/bliv-elkunde

(vælg Sponsorstrøm og Musik & Medieværkstedet). 

Send
kuponen 

i en lukket kuvert til
AURA El-handel, 

 Smedeskovvej 55, 
8464 Galten


