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Kære alle sammen 
Det sidste år har igen budt på udfordringer 
og et behov for kreative løsninger, da corona-
pandemien i høj grad har sat begrænsninger 
for samfundet og for LGBT+HUSET. 

På trods af det, har 2021 også været et 
skelsættende og spændende år med både 
genåbning, forpersonsskifte og opstart af 
nogle helt nye projekter. 

En sommer i genåbningens navn 
Efter mange måneders nedlukning kunne vi 
d. 21 maj 2021 endelig åbne LGBT+HUSET 
igen. Genåbningen betød, at vi i september 
kunne afholde LGBT+Days, et to-dages 
program i forbindelse med Aarhus Festuge 
med oplæg, fællesspisning, dragbingo med Mizz Privileze og meget mere. Tak til alle jer, der dukkede op 
- vi glæder os til at udvikle konceptet endnu mere og forhåbentlig se jer igen til sommer. 

Nye aktiviteter i LGBT+HUSET 
Når vi ser tilbage på 2021, glæder vi os over at have sat gang i flere helt nye aktiviteter. Over sommeren 
var LGBT+HUSET med i Fællesskaber på Tværs med Studenterhus Aarhus og AarhuSomali, hvor 
personer på tværs af religion, seksualitet og baggrund mødtes og lærte hinanden at kende midt i en 
isolerende coronatid. Derudover begyndte Queer Choir, der nu mødes fast hver søndag i FO-byen. 

Med økonomisk støtte af Tuborg Fondet, Slots- og Kulturstyrelsen og FO-byen har vi kunne ansætte 
Stine Jønsson som projektleder, og hun har stået for to mentorordninger, Queer-to-Queer og Rainbow 
Buddies, som har kørt siden november måned. Begge har haft som formål at hjælpe unge LGBT+ 
-personer ind i nye meningsfulde fællesskaber med støtte og hjælp fra en LGBT+-mentor, og siden 
november har mentor og mentees været på besøg i andre LGBT+-foreninger for at finde lige præcis det 
tilbud, som passer til mentee. 

Stine har i den forbindelse oparbejdet et tæt samarbejde med Ungecenter Skanderborgvej og 
Studenterhus Aarhus, og vi ser frem til forhåbentlig flere spændende projekter med dem i det nye år. 

På trods af pandemi og nedlukning har vi huset 153 aktiviteter i 2021. Det første halve år, hvor 
samfundet var lukket ned og restriktionerne mange, havde vi kun 36, men fra juli-december havde vi 
glæden af at have 117 arrangementer i vores lokaler.   

Et nyt ansigt i front 
I juni måned trådte Phillipp Pechmann tilbage som forperson. LGBT+HUSET vil igen sige tusind tak til 
ham for det fantastiske arbejde, han har lagt i foreningen - han har om nogen været indbegrebet af 
LGBT+HUSET siden 2018, og det havde ikke været, hvad det er i dag uden ham. 


LGBT+HUSET fik derfor ny forperson: Michael Sørensen-Bech. Michael er ikke ny i LGBT+HUSET, da 
han har været frivillig både i Huset og i Rådgivningen, inden han blev en del af bestyrelsen. I sin første tid 
som forperson har han haft fokus på at møde samarbejdspartnere og frivillige, men også brugt meget tid 
på arbejdet for en LGBT+-politik til Aarhus - en opgave, som lykkedes allerede i januar 2022.       

2021: Et resumé af året i  
LGBT+HUSET 

Aktiviteter i 
LGBT+HUSET i 2021 
• Café+  
• Kreaklubben  
• Queer Choir 
• Queer-to-Queer  
• Rainbow Buddies  
• Fællesskaber på 

Tværs  
• Rådgivning  
• AURA  
• Transit  
• HMF for mænd   

• HMF for kvinder  
• LGBT Asylum  
• TiD (Transpersoner i 

Danmark) 
• Krop og Sind 

(genopstart) 
• Aarhus Homosport 
• Tribaderne 
• Nonbinær 

samtalegruppe 
• Beats by Girls 

Musikproduktion



En LGBT+-politik i Aarhus

Den 19. januar fik LGBT+HUSET og alle aarhusianske LGBT+-personer en god nyhed. Her stemte alle 
partier i Aarhus Byråd med undtagelse af Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti for et forslag om at 
vedtage en LGBT+-politik i Aarhus. Det er kun den anden by i Danmark, der laver en konkret handleplan 
for at sikre LGBT+ beboeres trivsel og velvære. 

LGBT+HUSET har siddet med i følgegruppen for at planlægge arbejdet op til afstemningen og har især 
arbejdet for en bred inddragelse af hele LGBT+-miljøet, så handleplanen tager udgangspunkt i de 
problemer og erfaringer, miljøet har. LGBT+HUSET afholdt i den forbindelse en mini-konference den 12. 
marts, hvor alle interesserede foreninger, grupper eller privatpersoner var inviteret til at få et bedre 
kendskab til Huset og dets arbejde, og også give mulighed for at få indflydelse på Husets udvikling, 
fremtidigt fokus og forsøge at skabe en 'Fælles LGBT+Front'. 

Dagen gav et vigtigt indblik i, hvad Huset gør godt, men også hvor der skal skabes vigtige forbedringer. 
Vi har hørt jeres kritik og vil arbejde videre med indvendingerne og gøre vores bedste for at informere om 
det undervejs. I løbet af foråret bliver der afholdt flere workshops, hvor vi i fællesskab skal diskutere 
indholdet i den forestående LGBT+politik. 

LGBT+-politikken skal til afstemning den 12. november 2022, men vi forventer, at den er klar til 
præsentation til Rainbow Cities Networks møde i Aarhus den 22. september. 

Tak til alle involverede - vi glæder os meget til at komme videre med arbejdet sammen med alle jer. 

Indblik i 2022

År 2022 er allerede skudt godt i gang. Med LGBT+HUSETs mini-konference d. 12. marts satte vi gang i 
arbejdet med den fremtidige LGBT+-politik, og netop udarbejdelsen af handleplanen kommer til at være 
en vigtig arbejdsopgave i 2022. Vi vil opfordre alle til at holde øje med både hjemmeside og facebook, 
hvor vi vil invitere alle interessenter til at være med. 

Der er andre spændende projekter i støbeskeen udover arbejdet med LGBT+-politikken. På nuværende 
tidspunkt har vi en håndfuld fondsansøgninger ude, hvor vi søger støtte til at fortsætte og udvide vores 
mentorprogram Queer-to-Queer. I tæt samarbejde med Ungecenter Skanderborgvej oplever vi et behov 
for støtte og vejledning, når man er ung eller helt ny i det århusianske LGBT+-miljø. 

Vi har jævnligt besøgt Ungecenterets OnsdagsCafé, og det vil vi fortsætte med i 2022, hvor vi oplever en 
stor interesse for Huset specifikt og miljøet generelt. Til sommer afholder vi for anden gang LGBT+Days, 
og vi glæder os til at løfte sløret for programmet. Vi krydser fingre for en sommer og et år uden 
restriktioner - for første gang i LGBT+HUSETs historie - og vi glæder os til at møde jer til aktiviteter her i 
LGBT+HUSET eller til andre af byens mange tilbud, som de fantastiske foreninger står for.  

Vi vil gerne sige en særlig tak til LGBT+HUSETs frivillige, hvad enten du er med i Café+, KreaKlubben, 
Queer Choir, har været mentor i mentorprogrammerne eller noget helt femte: Tusind tak for jeres store 
arbejde i 2021. 


