
I KlostergadeCentrets bestyrelse glæder vi os over de nye tiltag og forbed-
ringer, der er sket. Ikke mindst på det bygningsmæssige område.

Du er som medlem og frivillig også med til at sætte kursen og sikre indhold 
og substans. Både med hensyn til de praktiske gøremål, men bestemt også 
med til at komme med nye ideer - til aktiviteter og andre måder at gøre tin-
gene på.

Tag et solidt kig på Blå Sal - nye vinduer - nyt gulv og ikke mindst nyt lys - 
forstået på den måde, at “balkonen” nu er kommet frem i lyset. Det er en flot 
ramme om utroligt mange aktiviteter - og der er stigende efterspørgsel efter 
at leje det smukke rum, som simpelthen emmer af historier. Der er næsten 
fuldt booket på alle etager - og hvor er det herligt at se mangfoldigheden af 
meget forskellige foreninger.

Vi glæder os også til, at KlosterCaféen snart bliver udvidet - og dermed også 
mere synlig i gadebilledet. Det bliver herligt at kunne sidde og nyde de fine 
kik til gadelivet. Tøjbutikken er jo også kommet “op i lyset” - og med til at 
fremme genbrug - helt i tråd med de tendenser, der ses på - ikke kun - tøj-
markedet, men i samfundet som helhed.

KlostergadeCentret følger fremtiden - og dejligt at der nu udkommer et 
nyhedsbrev, så du også kan følge med i, hvad der sker, og hvad der er på 
tegnebrættet!
               Margrethe Bogner 
                    Fungerende bestyrelsesformand

KlostergadeCentrets fremtid

Kære læser
Velkommen til den første udgave 
af KlostergadeCentrets nyheds-
brev i 2022.

Nyhedsbrevet er tænkt som 
afløser for vores blad ”Aktiv nyt”, 
som altså ikke vil udkomme mere. 

Med Nyhedsbrevet, der er tænkt 
udgivet 5-6 gange om året, har vi 
meget bedre muligheder for at 
holde jer alle sammen opdateret 
om, hvad der sker i vores herlige 
hus.  

Vi vil også løbende blive bedre til 
at opdatere hjemmesiden, der – 
som det første – har fået et meget 
mere læsevenligt og nutidigt 
udseende.

Igen i år vil der være et hav af 
spændende aktiviteter i Kloster-
gadeCentret, og jeg, og alle de 
andre ansatte, glæder os til et nyt 
aktivt år, forhåbentlig uden for 
mange Corona-benspænd. 

Velkommen i Aarhus´ Kultur-
center for Seniorer.

På gensyn!

Thomas Unterschlag 
Daglig leder
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Nyheder i 2022

Der er spændende nyt i ”Vejen til 
Nye Venner”. Det ene hedder ”Lev 
bedst muligt hele Livet”. Det ar-
rangeres i fællesskab med Danske 
Seniorer og foreningen Glæden. 

Målet er at afholde et arrangement 
under denne overskrift en gang om 
måneden. Det bliver med emner, 
der har betydning for at bevare det 
gode liv som senior, og få viden om, 
hvad vi selv kan gøre.

Lev bedst muligt hele livet

Det kommende arrangement i ”Lev 
bedst muligt hele livet” afholdes 
d. 19. januar 2022 kl. 14-16. Her 
er emnet hørelsen, og hvad den 
betyder for det gode liv, og hvad vi 
kan gøre, hvis hørelsen begynder at 
svigte.

”Lev bedst muligt hele livet” kom-
mer I til at høre mere om. Der kom-
mer løbende opslag og flyers om 
arrangementerne. Så hold øje med 
bordet i gangen ind til cafeen og 
opslag på væggen overfor. 

Danseaftener for singler

Et andet nyt tiltag, der er under 
forberedelse, er ”Danseaftener for 
singler”. 

Der er nogle af os single-seniorer, 
der godt kan lide at danse til god 
musik, men der er ikke rigtig nogen 
steder i byen for vores aldersgruppe, 
udover Seniorcafeen her i huset, 
som danser den første lørdag i 
måneden. 

De nye danseaftener skal ses som et 
supplement til Seniorcafeen. 

Dans er en rigtig god måde at styrke 
både krop og hjerne. Så det er bare 
om at finde danseskoene frem. Vi 
forventer at det lykkes at få alt på 
plads, så vi kan invitere til den første 
single-danseaften i foråret 2022.

De nævnte arrangementer kan 
kun lade sig gøre, fordi der er gode 
frivillige, der bakker op og er med til 
forberedelser og afholdelse. Der vil 
blive brug for alle de gode kræfter - 
og lidt til - fremover.

Vejen til nye Venners mål

Det er som altid den overordnede 
opgave i ”Vejen til nye Venner”, der 
skal tilgodeses. 

Nemlig at give en håndsrækning til 
seniorer, der af forskellige grunde 
søger nye fællesskaber. De fælles-
skaber, der er opstået undervejs, er 
på baggrund af de ønsker og behov, 
deltagerne har fortalt om; og sådan 
skal det fortsat være.

Derfor kan det være svært at sige 
på forhånd, hvad der kommer til 
at ske i fremtiden. Men det bliver 
sandsynligvis noget af det, vi alle-
rede kender. Et par udflugter forår 
og efterår. Ferieophold på Saxild 
Strand, hjemmebesøg hos nye po-
tentielle deltagere. 

Påskefrokost, Mortensaften og 
Juleaften er nogle af de tilbage-
vendende arrangementer, hvor 
hyggeligt samvær, fællesskab og 
mulighed for at knytte an til det 
store fællesskab, som Klostergade-
Centret rummer for seniorer.

Vejen til nye venner

GENERALFORSAMLING
Der er generalforsamling i 
KlostergadeCentret  
8. marts, kl. 14.
Forslag til vedtægtsændringer 
skal være bestyrelsen i hænde 
senest 1 måned før.
Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Forslag til 
dagordenen senest 14 før 
generalforsamlingen.
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