”Mere gang i huset”
Der er kommet ny daglig
leder i KlostergadeCentret.
Hun hedder Hanne
Hedegaard Mikkelsen.
Hun vil eksperimentere
og afprøve nye ideer.

Hannes baggrund er ledelse inden
for daginstitutionsområdet, hvor hun
har været leder de seneste 15 år.
Hun fortæller her om sine mål og
midler i det nye job:
”Jeg er stolt og beæret over, at
skulle stå i spidsen for dette skønne
sted, der har som overordnet formål
at mindske ensomhed og fremme
sundhed.

“

Vi skal
udnytte
husets
potentiale

Ser jeg tilbage på mit arbejdsliv, har
jeg altid søgt de arbejdsfællesskaber,
der havde generations-brobygning og
frivillighed som elementer.

Husets ånd og kultur, vi mødes om i
KlostergadeCentret, er blot endnu et
plus.
Jeg tror på, at vi sammen skaber de
bedste forudsætninger for, at vi hver
især kan løfte os ind i fællesskaber –
samvær og kontakt med andre.
Samtale, aktivitet og fællesskab betyder også, at vi får sunde liv.
Jeg er stadig i gang med at danne
mig et overblik over lokaler og aktiviteter i huset. Som ny er det overvældende og fantastisk at se alle de
ting, der er på programmet hver uge.
Engagementet fra de frivillige og fra
medlemmerne i huset har været en
stor og positiv overraskelse.
Desværre viser medlemstallet, at der
er lang vej til fuld kapacitet og udnyttelse af husets potentiale.

Mit fokus er derfor først og fremmest
at få skabt mere kendskab til stedet
og via omtale og reklame få sat mere
gang i huset.
Foreløbig har jeg benyttet de sociale
medier og mit netværk
for at få sat nogle skibe i søen.
Med Åbent-hus-arrangementer håber
jeg at kunne tiltrække nye medlemmer og interessenter.
Sideløbende vil jeg sammen med jer
afprøve og eksperimentere med nye
ideer, der gør det endnu sjovere at
komme i huset.
Tak til alle jer, der har hjulpet mig til
at ﬁnde mig til rette. Jeg har mødt så
meget imødekommenhed og hjælpsomhed i hele huset”.
Jeg ser frem til vores samarbejde.
På gensyn!
Mange hilsner
Hanne

De yder allerede en kæmpestor indsats,
og det skal til hver en tid påskønnes.

KlostergadeCentret har fået
ny formand. Der er også
kommet nye folk
i bestyrelsen.

Vi skal absolut også have fokus på at
tiltrække nye frivillige til de muligheder,
der ligger i KlostergadeCentret i det
daglige.
Det forudsætter, at KlostergadeCentret
bliver mere synligt i Aarhus, så vi kan
appellere til både yngre og modne, som
overvejer at investere tid og kræfter i at
blive frivillige hos os.
En vigtig ressource i at tiltrække nye frivillige er de mange frivillige, der allerede
arbejder i og for KlostergadeCentret”.

“Det er et kæmpe privilegium, at medlemmerne viser mig den tillid at vælge mig
som formand”, siger Hans Skou.
”Jeg vil gå til ansvaret og arbejdet med
en forvisning om, at der står et stærkt
hold bagved i bestyrelsen”.
Hans Skous ledelsesstil er ikke bundet af
fastlåste former.
“Som formand skal man, på sikker basis
og erfaring, evne at slække på tøjlerne.
Man skal uddelegere med tro på andres
gode kræfter”.

En formand skal vove og understøtte nye
idéer, siger Hans Skou. “Formanden skal
turde kaste nye bolde op i luften og sørge
for, at de bedste idéer kommer i mål”.
”Medborgerskab er en dansk tradition.
Det samme er frivillighed. Det er to uhyre
vigtige kvaliteter, som beriger vores samfund, og det er dejligt, at engagementet
også trives i en storby som Aarhus.
Der er rigtig mange steder i byen, der appellerer til frivillige. Derfor skal KlostergadeCentret lægge kræfter i at holde fast i
de frivillige, som har valgt at lægge deres
overskud og ressourcer i centret.

KlostergadeCentret har et godt navn i forvaltningen i Aarhus Kommune, og Hans
Skou har en god tilgang til rådmanden
for Sundhed og Omsorg. Han har også et
stort netværk, både i politik og det private
erhvervsliv.
Som noget nyt for centret ser Hans Skou
gerne et samarbejde med Ældre Sagen
samt et solidt samspil med Ældrerådet i
kommunen.
“Vi skal i det hele taget hele tiden gøre
opmærksom på de værdier, der er skabt
og ﬁndes i KlostergadeCentret. Vi skal
løbende informere om det væld af aktiviteter og tilbud, der blomstret i huset. Når
ﬂere får øje på mangfoldigheden i centret
kan vi manifestere os stærkere i Aarhus
og gå styrket ind i fremtiden”.
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VEJEN TIL NYE VENNER

Dejligt at vi nu
er i fuld gang
efter coronaen
Træf og Eventyr

Saxild Strand

Påskefrokost

Seniortræf mødes igen en gang om måneden og udveksler ideer til oplevelser i
byen.

Vi har haft to ophold på Saxild Strand
med efterfølgende Gensynsfrokoster.

Påskefrokost med 40 deltagere blev
afholdt i KlosterCaféen med sang og
musik palmesøndag – en rigtig hyggelig
eftermiddag.

Eventyrklubben mødes også en gang om
måneden og taler om éndags- eller ﬂerdagesture. Datoer for kommende møder
kan ses på www.klostergade.dk
Der ligger foldere på bordet ind til cafeen
om samtlige aktiviteter.
“Vild med sang” fortsætter også efter
sommerferien den 3. søndag i måneden,
kl. 14-16.

50 seniorer tog fra Saxild Strand
med smil på læben og havluft i håret
pludrende og glade.

Udﬂugt

Det var så skønt at opleve, hvor meget
det betyder, at blive en del af et fællesskab med gode oplevelser med mulighed
for gåture i den ﬂotte natur ved vand og
skov.

Forårets første udﬂugt gik til Maltfabrikken i Ebeltoft, og den næste går til
Jenle – Jeppe Aakjærs kunstnerhjem i
Salling d. 25. juni.

Årets tredje ophold bliver i september.

Filmklubben
Filmklubben mødes igen den første
mandag i måneden i Øst for Paradis
og ser en af de interessante ﬁlm, som
biografen byder på. Efter ﬁlmen kan man
tage en kaﬀesnak om oplevelsen.

Skal vi danse?
.

Og så snakker vi om at holde nogle danseaftener, så hvis der er nogen, som har
lyst til at være med i en arbejdsgruppe for
at få det i gang, er I meget velkomne til at
kontakte fællesskabsformidler Inge Juul:
Inge Juul
tlf. 42 70 25 30
mail: inge@klostercafeen-aarhus.dk

