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8000 Aarhus C
Tlf.: 86192530

Nyhedsbrev til Klostergade Centrets medlemmer
Oktober 2022
Kære medlemmer
Når jeg har været rundt i huset, har flere af jer efterlyst et nyhedsbrev om stort og
småt. Derfor vil jeg begynde at skrive sådanne breve til jer med jævne mellemrum.
De vil blive formidlet til jer af jeres tovholder fra jeres hold og de vil ligge i
papirformat på hylden udfor mit kontor.
Temaerne i dette brev:
•
•
•
•
•

Hvad sker der i huset?
Kommende arrangementer
Cafeen
Frivillige
Medlemsfordele

Hvad sker der i huset – udpluk
De frivillige og de ansatte i huset, gør sig umage med at opstarte aktiviteter, der
bevarer KlostergadeCentret som et varmt og levende hus og som der forhåbentligt
rammer de flestes interessefelt.
Herunder kommer der et udvalg af de ting, der er sat i søen siden sommerferien:
Yoga: Her er der fortsat plads til flere. Man kan skrive sig på en tilmeldingsseddel på
kontoret. Når der er deltagere nok til et hold, starter det op i Blå sal hver tirsdag
klokken 15.00. Nanna Tofte er en erfaren instruktør, der kan hjælpe dig med at finde
de øvelser, der passer til dit niveau og dit behov.
Brunch med Bønne: Den sidste fredag i hver månes, er der lækker brunch i cafeen.
Bønne (korleder fra Staying a live), spiller hyggeklaver og der er fællessang.
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Bridge: Starter med et informationsmøde den 31. oktober klokken 10.00, hvor der
vil blive serveret gratis kaffe og kage for de interesserede. Man skal være tilmeldt til
dette informationsmøde. Det kan du gøre på kontoret eller skriv til Hanne på:
hanne@klostergade.dk .To dygtige undervisere står til rådighed og ved hjælp af små
trin, får man et bridgekørekort. Man behøver ikke at have en makker og så er det
helt gratis for medlemmer.
Knipling: tirsdage fra klokken 12.00 til klokken 14.00.
Lær at kniple. Sjaler, julepynt, duge og meget mere. Gratis for medlemmer af huset.
Bare mød op, hvis du er interesseret. Det er i kreativkælderen og Vibeke Christensen
er underviser.
Her kan du se meget mere:
• På Klostergade Centrets hjemmeside: www.klostergade.dk
• Facebook: Gruppen hedder ”KlostergadeCentret”
• Du kan også finde det hele i papirform i mellemgangen ind til cafeen
Kommende arrangementer:
Igen bliver det kun et udpluk, da der hele tiden kommer mange nye tilbud.
Onsdag den 2. november er der foredrag ved biolog Torben gang Rasmussen.
”Fantastiske udsigter og bakketoppe i Danmark”. Fortalt med vid og i et levende
sprog. 40 kr. for medlemmer og 80 for ikke medlemmer.
Torsdag den 10. november er der Mortens aften.
Klokken 18.00 til klokken 21.00 lækker andesteg og underholdning med levende
musik (Free as a bird)
Aktivitetsgruppen arrangerer hele tiden nye spændende udflugter, jazz og meget
mere – følg med på opslag i huset eller på Facebook
Julehygge for frivillige: den 21. 12 klokken 13.30 inviteres alle frivillige til julehygge
med gløgg og æbleskiver i cafeen. Invitation følger.
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Luciaoptog onsdag den 14. december klokken 10.00: Små søde dagplejebørn, vil
bringe lyset og smilet ind i KlostergadeCentret.
Cafeen
Nu er det en måned siden, vi overtog cafedriften i Klostergadecentret. Jeg vil gerne
starte med at sige tak til alle jer, der dagligt støtter cafeen. Det betyder meget.
Kirsten er vores nye køkkendame, der er ansat på 16 timer om ugen. Det er langt
færre timer end der tidligere har været til køkkenpersonale og det kræver dermed
mere af de frivillige og de ansatte i huset.
Vi valgte derfor at begynde småt, med et smalt menukort, bestående af boller, kage
og smørrebrød. Vi er nu klar til at kaste os ud i lidt flere tilbud. Der vil således være
en daglig lun ret mandag til torsdag. Prisen på en lun ret vil blive 35 kr. Den vil typisk
bestå af noget lunt med rugbrød til. En dagens ret vil koste 50 kr. Det vil i højere
grad være et varmt måltid.
Vi har tiden, indtil nytår, til at få afgjort om det er økonomisk bæredygtigt for os at
drive en cafe. Vi er derfor helt og aldeles afhængige af, at cafeen benyttes.
Vi har valgt at sætte priserne så langt ned, som vi overhovedet finder muligt,
samtidig med at vi vægter sund og hjemmelavet mad.
Det er nu, vi skal bevise, at en cafe kan løbe rundt i KlostergadeCentret.

Frivillige i KlostergadeCentret
Uden de frivillige og alle de andre ildsjæle i huset, ville tingene ikke kunne hænge
sammen. Det er fantastisk at se, hvad de gør for huset hver dag.
På kontoret, I Tøj og Ting og i Cafeen, bliver opgaverne løst. Herudover kommer der
folk ind på mit kontor, der har fået en god ide eller som gerne vil støtte huset med
at starte et hold med gratis undervisere eller holde et foredrag for medlemmerne.
Det er så glædeligt at se, hvor langt folk går, for få tingene til at fungere i
KlostergadeCentret.
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Heldigvis, ser jeg et helt fantastisk samarbejde og grin og glæde hos de folk, der er
frivillige. Det er meningsfuldt at få dette skønne gamle store hus til at være rammen
om fællesskaber, venskaber og aktiviteter. Husk at give dem en tak og et smil i
hverdagen.
Til sidst vil jeg gerne invitere alle I frivillige til en julekomsammen i cafeen den 21.
12, som tidligere beskrevet her i brevet.
Og skulle en af I andre have fået lyst til at være en del af den frivillige stab, så er det
bare at kigge ned på kontoret😊- Vi kan altid bruge flere.
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.
Mange venlige hilsner
Hanne😊
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