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 Kære medlemmer af KlostergadeCentret  
Velkommen til et nyt år i KlostergadeCentret  
 
 
Temaer i dette brev:  
• Cafeen  

• Hvad sker der i huset  

• Kommende arrangementer 

• Medlemsfordele  
 
Visioner for det kommende år 
 
Klostercafeen  
Nu har vi kørt cafeen i tre måneder, siden FO stoppede som forpagtere af stedet. Det er gået så 
godt, at vi har valgt at fortsætte. Kirsten Johannsen, der er blevet ansat i køkkenet, har dygtigt og 
kompetent styret det hele i samarbejde med de frivillige, så der både har været glade gæster og så 
økonomien har kunnet hænge sammen.  
Vi vil udvikle på menuen og fortsat lytte til de ønsker, der kommer i forhold til maden og 
arrangementerne i cafeen.  
 
Hvad sker der i huset – udpluk  
 
whist  
Hvis du kan lide at spille kort, er du kommet til det rette sted. Mandage klokken 9.30 til 11.30 er 
der whist i cafeen. Et lille entusiastisk hold er startet og de ønsker sig flere på holdet, så mød 
endelig op i det nye år. Det er ganske gratis.  
 
Bridge  
Du kan gå til bridge i KlostergadeCentret. Vi har hold både mandag og onsdag.  
 
Banko  
Hver mandag er der banko i den Blå sal fra klokken 9.30 til klokken 13.30. Her kan du vinde fine 
præmier og blive en del af et stort fællesskab.  
 
Drop-in sang med Ina:  
På udvalgte onsdage, er der fællessang i cafeen. Ina synger for og vi synger af karsken bælg fra 
højskolesangbogen. (se opslag på Facebook, hjemmeside, tavle og på papir)  
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Her kan du se mere:  
• På Klostergade Centrets hjemmeside: www.klostergade.dk  

• Facebook: gruppen hedder ”KlostergadeCentret”  

• Du kan finde alle nye tilbud i papirform i mellemgangen ind til cafeen  

• På tavlen ved siden af døren til elevatoren i stueplan, står ugens særlige begivenheder  
 
Kommende arrangementer 

 
  
Onsdag den 25. januar Klokken 14.00 til 16.00. Spændende foredrag af Hans Petersen ”Mit 
dobbeltliv”  
Pris for medlemmer: 35 kr.  
Pris for andre: 70 kr.  
 
Mit dobbeltliv  
”Journalistik og fodbold har været en stor del af Hans Petersens liv, både hver for sig og i 
kombination. Journalistikken bremsede en lovende fodboldkarriere, men fodbolden betød meget 
for livet som journalist.  
Den 75-årige århusianer, der også har opfundet en selvtænkende fodbold, har levet et liv med fart 
på i en stor familie og med interesse for kunst.  
Han er fra 1947 og fortæller om tiden efter Anden Verdenskrigs slutning, om de store årgange 
med masser af børn i boligkarreerne med de små lejligheder i Aarhus. Om hvordan økonomien 
blev bedre, så vi brugte uhæmmet og slog klimaet ihjel. Om at begynde i en ren drengeskole og 
hvad køn siden er blevet til.  
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Hans Petersen har haft ansvaret for 2000 forsider på Århus Stiftstidende og blev siden 
chefredaktør på byens avis og træner for byens bedste fodboldhold. Han lavede det usædvanlige 
skifte fra chefredaktør til fodboldtræner for siden at vende tilbage til journalistik.”  
Søndag den 29. januar Udflugt til Industrimuseet i Horsens  
Afgang med bus fra Klostergade klokken 10.00  
Rundvisning på museet  
Sandwich  
Der er 24 pladser og sidste tilmeldingsfrist er den 23. januar 
 
Som medlem af KlostergadeCentret har du fordele:  
Vi har indledt et samarbejde med de omkringliggende forretninger, hvor vi indgår i et gensidigt 
samarbejde om at skabe mere liv og handel i gaden.  
Som medlem i KlostergadeCentret opnår du rabatter i følgende forretninger:  
• 10% rabat i Vinoble i Guldsmedgade nummer 20  
• 20% rabat i Sjæl, Guldsmedgade nummer 15  
• 10% rabat i Tidens møbler Klostertorvet nummer 10  
• 20 % rabat i Bodycool Klostergade nummer 60  
Herudover kan medlemmer låne lokaler til at mødes om aktiviteter i. Hvis du vil vide mere, kan du 
spørge på kontoret, hvor vi har en pjece om udlån af lokaler.  
Min dør står ofte åben og alle er velkomne til at kigge ind til en snak, hvis man har spørgsmål, 
gode ideer eller andet.  
 Som et nyt tiltag er medlemskabet opdelt i to halve år, så man skal betale 200 kr. ad gangen 
 
Visioner for det kommende år: 
Alle offentlige institutioner skal spare. KlostergadeCentret er offentligt støttet og vi skal derfor 
også hjælpe til, med at stramme livremmen ind. Måden vi kan bidrage til det på, er at lade 
KlostergadeCentret huse flere opgaver og at åbne dørene for flere målgrupper af mennesker, der 
søger et fællesskab. Vi skal tænke nyt og være endnu mere synlige. Der vil blive brug for både 
fleksibilitet og omstillingsparathed af os alle, men jeg tror på, at det vil kunne berige huset med liv 
og dynamik. 
Jeg ønsker at stå i spidsen for et hus, hvor både dørene, armene og sindene er åbne, sådan at flest 
mulige mennesker får del i de dejlige lokaler og det fællesskab, der er kendetegnende for stedet. 
Men ingenting kommer af sig selv og der ligger et stort arbejde, hvis vi skal lykkes med dette mål. I 
vil komme til at høre mere om planerne her i 2023. 
 Venlig hilsen 
 Hanne Hedegaard Mikkelsen 


