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Nyhedsbrev marts 2023

Kære alle

Så er der nyt fra netværket samt kommende arrangementer.

Oplevelsesfællesskab for dig, der bor i Aarhus Syd
Der stadig få ledige pladser i Oplevelsesfællesskabet 58+ og selvom du ikke var med første
gang, kan du nå det endnu.

Første gang var d. 8. marts på Tranbjerg bibliotek,hvor Solveig og Joanna, seniorvejledere fra
Netværket 58+, bød velkommen med rundstykker, hyggeligt samvær og snak omkring bordet
og i mindre grupper, hvor deltagerne kunne sætte billede på deres liv som 58+´er.

https://app.heyloyalty.com/campaigns/300549/stats/show-click-map/a


Næste gang mødes vi i Folkehuset Kolt-Hasselager, Kunnerupvej 196,
8361 Hasselager, mandag d. 27. marts kl. 16.00 - 20.00

Temaet er "mad og spis sammen", hvor vi skal lave mad, spise og så har vi en lille
samtalesalon om mad. 🥖🍎🍇

Er du interesseret kan du tilmelde dig hos:

Maria Grønnebæk på tlf.: 61 92 90 03 eller e-mail: mgla@aarhus.dk

OBS: Oplevelsesfællesskabet skal mødes i alt 7 gange. Du kan se det fulde program
og læse mere HER

mailto:mgla@aarhus.dk
https://netvaerket58.dk/oplevelsesfaellesskab/


Kom med til vores næste netværksmøde på DokkX d. 18. april kl. 13.55 - 16.15
Vi mødes på Folkestedet kl. 13.55 og går sammen ned til Dokk1.

Kl. 14.30 har vi en aftale om rundvisning ved DokkX. DokkX er en interaktiv udstilling med
velfærdsteknologi og hjælpemidler, hvor vi får mulighed for at blive klogere på samt gå på
opdagelse i alverdens nye teknologier. Efter rundvisningen venter der os dejlig kaffe eller
the i caféen og samtalesalon på tværs af gruppen.

Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til Trine Møller på: trdm@aarhus.dk
eller tlf.: 41 86 44 00 senest mandag den 17. april kl. 12.00

Tak til jer der var med sidst! Det var en rigtig hyggelig dag med fællesspisning, walk and
talk, samtalesalon og besøg af Homestart.

Netværket 58+ søger interviewpersoner!

Er du 58 år eller ældre?
Er du flyttet til Aarhus Kommune inden for det sidste år, eller planlægger du at gøre
det i nærmeste fremtid?

Så har vi brug for dig...

mailto:trdm@aarhus.dk


Vi er i gang med at lave et fint lille brev til alle nye tilflyttere til Aarhus i alderen 58+.
Brevet skal indeholde en velkomsthilsen og en invitation til et fællesskabende arrangement.
       I den forbindelse har vi brug for jeres input og ideer.

Interviewet tager 45 min. og kan foregå fysisk eller over telefon.

Kontakt Trine på mail: trdm@aarhus.dk, hvis du har lyst til at deltage. Så giver vi en kop kaffe
og en bolle, som tak for din deltagelse.

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Ønsker du seniorvejledning?

Vi får flere og flere henvendelser fra personer der ønsker seniorvejledning.
En seniorvejledning er en mulighed for dig til at få en uvildig sparring på og vejledning
omkring dine tanker og muligheder som 58+ borger på vej ind i seniorlivet.
Vores dygtige seniorvejledere er frivillige og så er de selv 58+ og har erfaring med at befinde
sig i denne fase af livet.

Vores seniorvejledere har forskellige faglige baggrunde og nogen har erfaring med coaching
og andre har stor erfaring med arbejdsmarkedet som 58+´er. Herudover er de klædt på til
opgaven igennem kurser og workshops.

Du kan ringe på tlf.: 24 27 23 11, hvis du ønsker en seniorvejledning.

Her kan du møde tre af vores skønne seniorvejledere, Conny, Solveig og Hanne.

mailto:trdm@aarhus.dk


       ØVRIGE ARRANGEMETER PÅ FOLKESTEDET OG VÆRKSTEDET

Arrangementer på Folkestedet

Folkestedets Venner står for mange af arrangementerne i huset. Du kan altid finde en
arrangmentsoversigt for den indeværende måned på Folkestedets hjemmeside. 

https://folkestedet.aarhus.dk/maanedens-arrangementer/






Torsdag d. 23. marts har Vennerne fx sørget for god musik, hvor du kan komme og synge
med på Kim Larsens fantastiske sange med "Forklædt Som Voksen".

Køb din billet HER

Kom med på Mandehøjskole fra d. 17. - 19. april på Fristedet Skæring

Værkstedet arrangerer et par gange om året en super hyggelig mandehøjskole på
Fristedet Skæring som ligger i naturskønne omgivelser ved Skæring Strand med fine
faciliteter til udeliv. Desuden er der vildmarksbad, sauna og egen badebro til fri afbenyttelse.  
Det eneste kriterie for at deltage er, at du er mand og at du er bosat i Aarhus Kommune.

Kom med den d. 17. - d. 19. april 2023, hvor de endnu engang byder på nogle forrygende
dage med smuk natur, fællesskab og helt vildt gode oplevelser.

https://folkestedet.aarhus.dk/kalender/syng-kim-larsens-sange-med-forklaedt-som-voksen/
https://app.heyloyalty.com/campaigns/300549/stats/show-click-map/a
https://www.yourticket.dk/arrangementer/16907/syng-kim-larsens-sange-med-forklaedt-som-voksen/
http://vaerkstedet.aarhus.dk/
https://fristedetskaering.dk/


Se programmet og information om tilmelding HER

Se billder og video fra den sidste mandehøjskole i oktober 2022 på Værkstedets
hjemmeside.        

De bedste hilsner 

Konny og Trine, Netværket 58+
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Netværket 58+
Folkestedet

Carl Blochs Gade 28
8000 Aarhus C

Tlf.: 41 86 44 00
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