
Vi starter det nye år med at give plads til lidt eftertanke og fordybelse rundt om emnet ”den gode by”. 
Sammen med jer vil vi gerne tale om drømme og visioner for byerne.  
Hvilken by kunne du tænke dig hvis der ingen begrænsninger var? Hvordan ser ”den gode by” egentlig ud?

Efter en kort introduktion sætter vi gang i samtalesalonen. Vi sørger for at der løbende skiftes samtalepart-
ner og undervejs kommer vi med små indspark, der sørger for at holde samtalerne kørende.
Der serveres samtidig lidt lækkert fra Meyers kantine og noget godt at drikke.

Det er gratis at deltage og forberedelse er ikke nødvendig. Bare kom som du er! 
Og kommer du alene skal vi nok sørge for at du finder nogen at snakke med.

En faglig-social eftermiddag der gerne skulle være med til at kickstarte 2015. Alle er velkomne. 
Vi glæder os til at samtale med jer!

Samtalesaloner er udviklet af folkene bag Borgerlyst. Fra www.borgerlyst.dk: ”En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Mest af alt 
minder det om at tilbringe en hyggelig aften på en cafe. Forskellen er bare, at til samtalesaloner kan man sagtens møde op alene, for salonværterne sørger for, at du kommer i snak med 
de andre spændende gæster uden at skulle bruge tid på at spørge “Nå, hvad laver du så”. Det er nemlig de gode samtaler, der er meningen med det hele. Der er ikke noget så inspire-
rende som en rigtig god samtale: Det er muligheden for at få indblik i andres synspunkter, fagligheder og erfaringer, men også for at få nye perspektiver på sin egen situation.” 

DRØMMEN OM DEN GODE BY...
COWI LYNGBY INVITERER TIL NYTÅRSKUR OG SAMTALESALON FREDAG D. 30/1 KL. 14:00

PROGRAM
14:00-14:15 Musikalsk overraskelse
14:15-16:15 Samtalesalon
16:15-  Mingling

HVOR
COWI Lyngby, Parallelvej 2, 2800 Lyngby
NB. Vores parkeringsmuligheder er des-
værre begrænsede og vi anbefaler derfor at 
benytte kollektiv trafik.

TILMELDING
Det er gratis at deltage.
Send blot din tilmelding til: 
Jane Hellmann Nielsen, JHNI@cowi.dk

For alle deltagere angives:
 › Navn
 › Stilling
 › Ansættelsessted
 › Mailadresse


