OM FOLKESTEDET
FRIVILLIGHUS OG PLATFORM FOR FORENINGER I AARHUS

FOLKESTEDET
Carl Blochs Gade 28
8000 Aarhus C
Tlf: 87 13 54 15
Mail: folkestedet@folkestedet.dk
Find os også på www.folkestedet.dk og Facebook
Åbningstider: Receptionen er åben i tidsrummet kl. 8.00-15.00
man-tor og 8.00-14.00 fre.
Folkestedets drift er financieret af Sundhed og Omsorg, Aarhus
Kommune.
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FOLKESTEDET
.. ER EN RAMME OM MANGFOLDIGHED OG SOCIALT SAMVÆR
Til daglig fungerer det rummelige hus som en platform, hvor foreninger,
klubber og interesseorganisationer i Aarhus gratis kan låne lokaler til at
holde møder og udfolde deres aktiviteter.
Foreningerne og deres aktiviteter spænder vidt fra mambo over
madlavning til senioraktivitetsklubber. Fælles for alle aktørerne i huset er
deres virke for at fremme ”det gode liv” – socialt samvær, motion og
mødet på tværs af interesser, køn og alder. Se foreningslisten sidst i
folderen.
Spændvidde, nærvær og rummelighed er nøgleord for huset, der stort set
aldrig sover. Der er 13 lokaler i huset med forskellig kapacitet, og de er
ofte booket fra morgen til aften hele ugen. Der er ca. 2500 mennesker
igennem huset på en uge, og ca. 200 foreninger har regelmæssigt deres
gang i huset, mens andre aktører bruger huset, når der er behov.
Folkestedet er et bevis på, at det er forrygende populært at være
foreningsaktiv i Aarhus Kommune!

Folkestedet drives som et frivillighus, hvor de frivillige fx er med til at
skabe en god velkomst i receptionen, planlægge spændende åbne
arrangementer, passe de smukke planter i huset og udsmykke huset med
kunst.
Folkestedets Café er drevet af Aarhus Tech og tilbyder lækker mad til
yderst rimelige priser. Desuden er huset også ramme om åbne
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arrangementer som fx julemarked, koncerter, skiftende udstillinger samt
ikke mindst et brag af en Festuge!

HVORDAN KAN DU BRUGE FOLKESTEDET?
Din forening kan låne Folkestedets lokaler
Du kan blive medlem i en af foreningerne, som bruger Folkestedet
Du kan blive frivillig i huset eller i støtteforeningen Folkestedets
Venner
Du kan spise i Folkestedets Café, som er drevet af Aarhus Tech
Du kan komme til julemarked, festuge, foredrag, udstillinger, koncerter
og andre åbne arrangementer.
Du kan hænge ud i husets hyggekroge, i "baghaven" eller nyde en kop
kaffe på Folkebroen, som er bådebroen ned til Aarhus Å.
Du kan bruge huset som praktiksted
Hvis du gerne vil bruge huset, så henvend dig til Folkestedet, kig på
www.folkestedet.dk eller på Folkestedet på Facebook.

Folkestedet udlånes ikke til kommercielle foretagender, fester, private
arrangementer og lign. Det er ikke muligt at leje lokaler. Der ydes ikke service
i forbindelse med udlåning af lokaler. Læs mere om reglerne for huset på
www.folkestedet.dk.

CAFÉ FOLKESTEDET
Caféen på Folkestedet er en rigtig hyggelig café med et sæsonvarieret
menukort, der skifter ca. hver måned. Caféen serverer brunch, frokost
med smørrebrød, kolde og varme retter samt samt kaffe og kage til yderst
rimelige priser.
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Køkkenet består af 8-10 cater- og kokkeelever fra Aarhus Tech samt deres
underviser, der er uddannet kok.
Åbningstider: Man-fre kl. 8-15. Brunch kl. 9-11. Frokost kl. 11.30-13.45.
Kaffe og kage kl. 11.30-15. Weekend lukket.
Mail: cafefolkestedet@aarhustech.dk, tlf.: 29 48 19 38. Der tages ikke
imod bordbestillinger.
Find også Folkestedets Café på Facebook.

FOLKESTEDETS VENNER
Folkestedets Venner er en venskabs- og støtteforening, som er dannet af
en gruppe mennesker, som er rigtig glade for at bruge Folkestedet.
Formålet med Folkestedets Venner er at afholde forskellige
arrangementer i huset såsom julemarked, festuge, koncerter mv.
Medlemmer af Folkestedets Venner opnår fordele ved foreningens
arrangementer.
Har du lyst til at være med i Folkestedets Venner og lave åbne
arrangementer på Folkestedet, så henvend dig i receptionen eller se mere
på www.folkestedet.dk.

PERSONALE
Receptionen samt en række øvrige opgaver varetages af frivillige og
husets åbne arrangementer arrangeres af Folkestedets Venner i
samarbejde med skiftende aktører. Folkestedet er fast bemandet af en
daglig koordinator samt en pedel.
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BYGNINGENS HISTORIE
Folkestedet har til huse i den gamle Hammelbanegård fra 1902. Siden
banegården blev nedlagt i 1956, er de gamle bygninger blevet brugt til lidt
af hvert.
Her følger en kronologisk gennemgang af de smukke bygningers tidligere
beboere.

1902-1956: Hammelbanegård.
1957-1963: Erhvervsarkiv (nuværende Vester Allé).
1963-1965: Forhistorisk Arkæologi, Aarhus Universitet.
1966-1973: Geofysik, Aarhus Universitet.
1973-1982: Jydsk Fritidspædagog-Seminarium (senere Jydsk
Pædagog-Seminarium).
1983-1987: Mølleengens Beboerhus, Århus Lyd/diasværksted og
Århus Folkemusikhus.
1988-1993: Århus Daghøjskole, Århus Filmværksted og Århus
Folkemusikhus.
1993-2012: Bymuseet, Århus Folkemusikhus og Århus Fotografiske
Amatørklub. I 2005 udvides Bymuseet med en 1200 kvm stor
tilbygning.
2012: Folkestedet åbner med en grundstamme af klubber og
foreninger fra de tidligere frivillighuse Senior-Centret og Langenæs
Handicap Center. Efterfølgende kommer flere til, og i dag er der
knap 200 klubber og foreninger, der benytter huset.
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FORENINGER OG KLUBBER PÅ FOLKESTEDET
Mange aarhusianske foreninger og klubber benytter hver dag Folkestedet
som ramme om deres aktiviteter. Er du interesseret i at blive medlem af
en forening eller få yderligere information henvises til pågældende
forenings kontaktoplysninger.
Listen her er et øjebliksbillede af hvilke foreninger og klubber, der bruger
huset i januar 2015.
Helbred
AN-Gruppen - er en selvhjælpsgruppe for folk, der lider af Acusticus
Neurinom, som er en godartet svulst på hørenerven.
jyttemj49@gmail.com / 86 14 67 25
Alzheimerforeningen Østjylland - arbejder for bedre vilkår for demente og
deres pårørende.
www.alzheimer.dk / flensborgconny@gmail.com
COPA - arrangerer aktivteter, foredrag og rådgivning ifht. stomi.
www.copa.dk / h.granslev@gmail.com / 70 21 35 25
Dansk Brystkræft Organisation - arrangerer aktivteter, arrangementer og
foredrag ifht. brystkræftramte.
www.brystkraeft.dk / dbo@brystkraeft.dk
Dansk Epilepsiforening Østjylland - arrangerer aktivteter, arrangementer
og foredrag ifht. livet med epilepsi.
www.epilepsiforeningen.dk / fam.bering@gmail.com / 51 96 89 95
Dansk Handicap Forbund - er en interesseorganisation for fysisk
handicappede.
www.danskhandicapforbund.dk / info@handiplanplus.dk
Diabetesforeningen - arrangerer aktivteter, arrangementer og foredrag
ifht. livet med diabetes.
www.aarhus.diabetes.dk / kejlstrup@youmail.com / 61 68 08 22
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Foreningen Danske Døvblinde - afholder aktiviteter og har socialt samvær
i relation til syns- og hørehandicap.
www.fddb.dk / nhenrik@privat.dk / 86 23 21 27
Gigtforeningen Aarhus - arrangerer aktivteter, arrangementer og foredrag
ifht. livet med gigtlidelser.
www.gigtforeningen.dk / gigtaarhuskredsen@gmail.com / 26 27 90 94
Hjernesagen Aarhus - arrangerer aktiviteter og foredrag ifht. livet med
senhjerneskade.
www.hjernesagen.dk / larsspliid@gmail.com / 26 99 64 11
Høreforeningen Aarhus - arrangerer aktiviteter og foredrag ifht.
høreomsorg.
www.hoereforeningen.dk / aarhus@hoereforeningen.dk / 22 57 12 61
McGuire - er en støttegruppe for stammere, hvor talen forbedres via
speciel taleteknik.
www.mcguireprogramme.com / 25 67 38 03
Ordblinde-dysleksiforeningen Østjylland - oplyser og vejleder i fht.
ordblindhed.
www.ordblind.dk / lu@ordblind.com / 25 38 78 31
Osteoporoseforeningen - arbejder for at forebygge brud som følge af
knogleskørhed.
www.osteoporose-f.dk / d163902@dadlnet.dk
PTSD Selvhjælpsgruppe Århus - tilbyder hensynstagende og rummeligt
socialt samvær og mad for posttramatisk stresslidende.
Facebook: "Selvhjælpsgruppe Århus PTSD i Danmark" / 22 40 93 29
Ryggruppen - er en social gruppe med foredrag og arrangementer for
rygopererede.
Facebook: "Er du ryg-opereret?" / susannevogt@gmail.com
Scleroseforeningen Aarhus/Skanderborg - afholder fx Sclerose Café,
kvindeklub, Selvhjælpsgruppen Linea og Store Drenge.
Facebook: "Scleroseforeningen, Aarhus/Skanderborg Lokalafdeling" og
www.scleroseforeningen.dk / cani@viauc.dk / 87 55 20 54
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Støtteforningen ved Hospice Søholm - er hospicets støtteforening.
www.hospice-aarhus.dk / aso33@privat.dk
Thyreoidea Landsforeningen - arbejder på at forbedre vilkårene og
livskvaliteten for stofskiftepatienter og for at give dem viden og
rådgivning.
www.thyreoidea.dk / formand@stofskifteforeningen.dk
Århus Døveforening - har frit samvær, foredrag, Åkanden pensionistklub
for døve, udflugter mv.
www.deafaarhus.dk / df.formand@gmail.com
Humanitære og velgørende organisationer
AMPO - organiserer humanitær hjælp til forældreløse i Burkina Faso.
www.ampodk.mono.net / torben.wurtz@aarch.dk
Ingeniører Uden Grænser - er en teknisk humanitær organisation, som
udfører ingeniørarbejde i verdens brændpunkter.
www.iug.dk / jschullehner@gmail.com
Marselis Rotaract Club - arrangerer netværking, foredrag, udflugter,
velgørenhed og internationale projekter for de 18-30-årige.
www.marselisrotaract.dk / sloth.helene@gmail.com
Red Barnet - kæmper for børns rettigheder.
www.redbarnet.dk / niels.j@redbarnetungdom.dk
Røde Kors - er verdens største humanitære organisation.
www.rodekors.dk / lauschbente@gmail.com
Seniorer uden Grænser - laver projekter i ulandene med lokale NGOer for
at styrke civilsamfundet.
www.seniorerudengrænser.dk / hellebogorm@gmail.com
VITA - er en almennyttig/velgørende fond på familieplejeområdet.
www.vita-csa.dk / ban@vita-CSA.dk
Kreativt og musik
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Børn, kunst og billeder - er et forum med fokus på billedarbejdet med
børn og unge.
www.bornkunstogbilleder.dk / administrator@bornkunstogbilleder.dk
Canterinokoret - er et firestemmigt kor fra Hasle.
www.canterinokoret.dk / lhma@via.dk / # 60 47 87 25
Danske Kunsthåndværkere - er for professionelle, skabende
kunsthåndværkere og designere.
www.danskekunsthaandvaerkere.dk / mail@textilgrafik.dk
Decoupage - arbejder med dekorationsteknikken decoupage.
else@youmail.dk / 86 78 90 47
De Ellevilde - arbejder teoretisk og praktisk med billedkunst og udstiller
værkerne.
www.deellevilde.dk / birgitgregers@gmail.com
De Jyders Band - er et folkemusikalsk bigband.
susanne@thorsvej9.dk / 20 45 72 73
Kanatoja børneteater - er en teaterskole for skolebørn.
www.kanatoja.dk / kanatoja@gmail.com
Kreativ Café - her laver kreative mænd og kvinder fx strik, fotos mv.
iskovgaardbach@gmail.com / 28 83 35 06
Kreativ Torsdag - er en gruppe af kvinder som har socialt samvær og laver
kreative nørklerier fx strik, hækling osv.
lmv@webspeed.dk / 40 60 63 46
Kunsthistorisk Forening - er et malehold: "Hør om kunst - arbejd med
kunst".
inge@maggie-art.dk / 86 21 22 21
Malergruppen - er et malehold.
max2610@mail.tele.dk
Malergruppen De Farverige - er et malehold.
ibolsmand@hotmail.com
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Malergruppen Mandag - er et malehold.
leneward51@gmail.com
Nevertheless - er et rytmisk amatørkor.
www.neverthelesskoret.dk / toves.knudsen@gmail.com / 51 92 89 51
Seriøs strik for sjov - er en strikkeklub
www.strikforsjov.wordpress.com / lilly.voigt@stofanet.dk
Spillemandslauget Østjyderne - spiller traditionel dansk/nordisk
spillemandsmusik.
www.oestjyderne.dk / kjeld@mykor.dk / 23 36 94 59
Studenterkoret - er et kor.
aida.nafei@gmail.com
Sy Din By - er en broderiklub.
www.sydinby.blogspot.com / pelse@broderi-morderne.dk / 86 12 22 44
Tunø Festival - afholder musikfestival på Kattegatøen Tunø hver sommer
og arrangerer musikevents på Folkestedet.
www.tunofestival.dk / clausenpelle@gmail.com
Aarhus Bluesforening - afholder blueskoncerter.
www.aarhusbluesforening.squarespace.com / maxwolff@yahoo.dk / 40
52 15 68
Motion og velvære
AGV - er en cykelklub.
birte.lund@live.dk / 41 26 10 34
Art of Living - afholder kurser og workshops i åndedrætsteknikker og
meditation.
www.artofliving.dk / brian.degn@artofliving.dk / 39 66 00 36
Balkan Rytmer - er en Balkandanseklub.
www.balkanrytmer.dk / an.doneva@gmail.com
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Capoeira Angola Aarhus - danser brasiliansk kampsportsdans.
www.capoeiraaarhus.dk / madswillum@hotmail.com
Danseglade Seniorer - afholder danseaftener med levende musik.
fl.laier@post.tele.dk.
Danseworkshop - danser Bugg, som er en form for swing/jitterbug.
Facebook: "DANSEWORKSHOP - "Folkestedet", Århus" /
solmatthiesen@stofanet.dk / 28 29 18 91
Downtown Liners - danser linedance.
gittebisgaard174@gmail.com
Falun Dafa - dyrker qigong.
www.da.falundafa.org / wang@klinikwang.dk
Fliegen sie mit, Aarhus Valgmenighed - har fokus på fællesmenneskelige
problematikker.
www.facebook.com/fliegensiemit / p.klitgaard@stofanet.dk / 20 95 30 70
Fnuggeline - er netværking og slankeklub for overvægtige kvinder.
www.fnuggeline-aarhus.dk / inger.dynesen@gmail.com / 86 93 84 32
Folkenetværket - er et forum for tidligere holddeltagere hos
Folkesundhed, Aarhus Kommune.
www.folkenetværket.dk / folkenetværket@gmail.com / 28 96 47 81
Hammelbanens Krolf - spiller krolf som er en krydsning af golf og kroket.
www.hammelbanenskrolf.dk / jesha@youmail.dk / 28 60 50 38
Idræt på Banen - laver idrætaktiviteter fx zumba og energitræning for
psykisk sårbare og udsatte i Aarhus.
www.idraet-paa-banen.dk / mail@idraet-paa-banen.dk / 28 87 01 06
Kizomba - er en dans med en blanding af Caribiske Zouk-trin og
Argentinske Tango-trin.
www.kizomba-aarhus.dk/da / ms@skanderby.dk
Kom og Dans Århus - arrangerer kurser i swing & rock'n roll m.m.
www.komogdansaarhus.dk / jb@econ.au.dk
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Kristen Meditation - afholder meditationssamlinger.
www.aarhusbykirke.dk/faellesskaber/kristen-meditation /
zulowmichael@gmail.com
Mindfulness Foreningen - arbejder for at sikre og facilitere aktiviteter ifht.
mindfulnessbaseret stressreduktion.
www.mindfulnessforeningen.dk / tanjakroghbrandt@hotmail.com
Qigong - dyrker den kinesiske motionsform qigong.
www.qigongklubbeniaarhus.dk / solvejgqigong@gmail.com
Salsa Rueda Aarhus - laver Rueda de Casino-arrangementer
mortensalsa@gmail.com
Skavanken - arrangerer traveture og varmtvandsgymnastik.
li.ko@sol.dk / 28 83 35 06
Sensitive mennesker - afholder møder for sensitive mennesker.
www.ilsesand.dk/for-sensitive-i-aarhus / lambrecht.rita@gefibernet.dk
Sundhedsplejen - er et tilbud til forældre og børn i Aarhus Kommune.
www.sundhedsplejen-aarhus.dk / 89 40 53 45
Tai Chi: Tid til Familie - er et projekt som vil forbedre vilkårene for ældre
indvandrere i Aarhus og hvor der dyrkes den kinesiske motionsform tai
chi.
30 72 42 88
Tango Aarhus - er for alle der er interesserede i argentinsk tango.
www.tangoaarhus.dk / gemmavej6@gmail.com
Unge Spirituelle Aarhus - er et tiltag rettet mod unge der er interesseret i
det alternative og åndelig udvikling.
www.facebook.com/UngeSpirituelleArhus /
mathiasbransholm@msn.com
Voksenmobning Nej Tak! - udbreder kendskab til voksenmobning og
støtter mobningsramte.
www.voksenmobningnejtak.dk / gs@voksenmobningnejtak.dk / 28 51 21
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Yoga - her dyrkes yoga.
jannidaugaard@hotmail.com / 31 66 31 03
Åbyhøj Linedance - danser linedance.
www.123hjemmeside.dk/annettes-linedance /
annettekousgaard58@hotmail.com
Aarhus Mamboklub - underviser i mambo.
www.aarhusmamboklub.dk / Facebook: "Aarhus Mambo klub" /
ander@pc.dk
Århus Mavedanserforening RAKSA - afholder mavedansarrangementer.
tanja_mejer@hotmail.com
Aarhus Valgmenighed - er en uafhængig folkekirke.
www.aarhusvalgmenighed.dk / sebastian@valgmenighed.dk.
Natur
Dansk Vandrelaug - arrangerer vandreture i hverdage og weekender samt
foredrag i vintermånederne.
www.dvlaarhus.dk / henriksh@ofir.dk / 86 28 26 43
Det Danske Rosenselskab - er for alle roseninteresserde.
www.rosenselskabet.dk / emh@halesseasons.dk
Haveforeningen Bakkevang - er en kolonihaveforening.
margrethe152@gmail.com
Kasted Mose Kogræsser- og Naturplejeforening - er en
naturplejeforening.
www.kastedmose.dk / mail@kastedmose.dk
Kolonihaven Fritiden - er en kolonihaveforening.
toveireneandersen@gmail.com / 23 36 49 06
Naturklubben Aarhus - arrangerer ture ud i naturen.
www.naturklubben-aarhus.dk / rudolfbay@gmail.com
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Aarhus Sportsfisker Forening - laver fluebinding på Folkestedet.
www.aasf.dk / fho@aarhusvand.dk
Politiske partier
Alternativet - er et politisk parti.
www.alternativet.dk / frivillig.alternativet.aarhus@gmail.com / 28 43 33
58
SF Aarhus - er et politisk parti.
www.sf.dk / brittabak@gmail.com
Socialdemokraterne i Aarhus - er et politisk parti.
www.siak.dk
Seniorer
BV-Seniorklub - er en aktivitetsklub for tidligere beskæftigelsesvejledere.
solveig.oestergaard@post.tele.dk
Club 60+ - afholder spændende frokostarrangementer for enlige mænd.
tun@fo-aarhus.dk / 51 83 71 09
DSB Pensionistforening - har socialt samvær omkring fx film, banko og
kortspil.
peerebling@godmail.dk / 87 75 15 06
FOA seniorklub - laver arrangementer og foredrag for 60+'ere.
www.foa-aarhus-seniorklub.dk / petrivelli@hotmail.com / 20 42 93 63
FO Aarhus - har en række aktiviteter i projektet "Ud af Røret" på
Folkestedet bl.a. engelsk, filtning, linedance, madlavning for mænd, yoga
og zumba. "Ud af Røret" er et tilbud til pensionister i Aarhus Kommune
med rabat på en række kurser. Kontakt Rigmor Gang Christensen.
rgr@aarhus.dk / 24 78 41 67
Fri Fredag - er en kreativ aktivitetsklub for kvinder 50+.
birgit.mikkelsen@gmail.com / 24 84 07 01
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Klub 55 - er en seniorklub.
bodildele@gmail.com / 25 72 15 80
Læreruddannelsens Seniorforening - er en seniorforening for lærere.
lars@skibelund.net
OK-klubben Midtbyen - er én af Aarhus' tre OK-klubber med socialt
samvær og foredrag.
www.ok-klubberne-aarhus.dk / 86 17 93 16
Pensionistkortet - er et fordels- og rabatkort til alle folkepensionister
(65+) i Danmark.
www.pensionistkortet.dk / pb@pensionistkortet.dk
Seniorholdet.dk - afholder arrangementer og udflugter med omsorg og
sjæl.
www.seniorholdet.dk / info@seniorholdet.dk / 21 28 59 10
Seniorklubben HK - afholder foredrag, arrangementer og aktiviteter for
HK'ere.
www.hk.dk/ostjylland / rosendal26@hotmail.com / 86 28 13 12
Senior IT - underviser pensionister og efterlønnere i brug af PC på alle
niveauer.
www.aarhusseniorforeningen.dk / senioritseniorit@stofanet.dk
Single 60+kultur - er et mødested med aktiviteter foredrag osv. for
seniorsingler.
www.single60kultur.dk / single60kultur@gmail.com
/ 61 80 55 34
Singlevenner 55+ - byder på socialt samvær, aktviteter og arrangementer
for seniorsingler.
lenalysdal@yahoo.dk / 22 87 02 14
Ældresagen Aarhus - er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle
skal kunne leve et godt og langt liv.
www.aeldresagen.dk / tove.jorvang@gmail.com
Århus Seniorforening - arrangerer seniordans, round dance, dansefitness
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mv. på Folkestedet.
www.aarhusseniorforening.dk / info@aarhusseniorforening.dk / 86 15 77
46
Øvrige
C.A.F.E - er en social klub for frankofone og frankofile.
www.facebook.com/francophones.arhus /
francophones.arhus@gmail.com
C. G. Jungs venner - er et forum med fokus på den analytiske psykologi.
www.jungsvenner.dk / henriette.heide@tdcadsl.dk
Dansk Jernbaneklub - er for alle jernbaneinteresserede
www.jernbaneklub.dk / station@lundum.dk / 51 29 28 49
Dansk Japansk Venskabsforening - udvikler venskab og forståelse mellem
japanere og danskere og udvider kendskabet til japanske forhold.
www.djvf.dk / ayaolesen@gmail.com
Energitjenesten - tilbyder uvildig rådgivning i energibesparelse.
www.energitjenesten.dk / eb@energitjenesten.dk
Forældrenetværket - er en cafégruppe for psykisk sårbare forældre.
foraeldrenetvaerk@gmail.com
Frivilligrådet i Aarhus Kommune.
www.frivilligraadet.dk / erik.vigsoe@stofanet.dk
Humanistisk Samfund - arbejder for, at mennesker frit skal kunne vælge
et livssyn og et liv fri for religion og religiøs indblanding.
www.humanistisksamfund.dk / thorkild.svendsen@gmail.com
Integrationsrådet - sætter fokus på integration i Aarhus. Rådet består af
12 medlemmer med forskellige etniske baggrunde.
Facebook: "Integrationsrådet i Aarhus Kommune" /
helgeratzer@hotmail.com
Klørdame - er en kortklub.
hj.rasmussen01@gmail.com / 86 15 62 09
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Kursisten - er en fritidsskole for udviklingshæmmede.
birte_dal@hotmail.com
LOF - er en aftenskole med et varieret udbud af kurser, foredrag og
oplevelsesture.
www.aarhus.lof.dk / soren@lillemose.dk
Mac Østjylland - er for folk, der interesserer sig for Apples Maccomputere.
www.macoestjylland.dk / jensdani@mac.com
Madklub for sultne mænd - er et madlavningshold.
ivan29@stofanet.dk / 21 34 91 24
Mad med Medfølelse - elsker grøn mad og ønsker at give inspiration til
lækker grøn, miljøvenlig, sund og dyrevenlig mad.
www.facebook.com/madmedmedfolelse / kirstinejd@gmail.com
Midtvejsklubben - er en social klub for voksne førtidspensionister.
30 23 40 11
Narrativt Forum - er for psykologer, socialrådgivere, lærere, pædagoger
m.fl. som har interesse i narrativ teori og metode.
www.narrativtforum.dk / bb@burian.dk
Old English - lærer IT og engelsk af og med hinanden.
else@kaaber.net
Oplysningsforbundet Demokrati i Europa - vil fremme debat og oplysning
om Den Europæiske Union.
www.deo.dk / amtbrandbyge@gmail.com / 42 40 57 10
Slægtshistorisk Forening - er for alle der er interesserede i
slægtsforskning.
www.slaegt-aarhus.dk / jn@slaegt-aarhus.dk
Single Rock Café Aarhus - er en forening for singler over 30 år.
www.singlerock.dk/index.php/aarhus.html / src.aarhus@gmail.com
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Vild med ORD - er en litteraturfestival.
www.vildmedord.dk / post@siesta-forlaget.dk / 20 84 04 61
Værkstedet Østergade - her mødes kreative pensionister.
www.oestergade40.dk / lnl@aarhus.dk
Åben Konflikthåndtering - rådgivning om konflikthåndtering.
dorrit.bj@sol.dk
Aarhus Brætspilscafé - spiller forskellige slags brætspil og har hyggeligt
samvær.
www.facebook.com/AarhusBraetspilscafe
Århus Esperantoforening - arrangerer undervisning, foredrag og
ekskursioner.
www.esperanto.dk / stanislaw.mielczarek@gmail.com / 86 29 23 06
Aarhus mod Krig og Terror - er en aktiv fredsbevægelse.
www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror / helgeratzer@hotmail.com
Aarhus Nimbusklub - er en klub for Nimbusmotorcykel-entusiaster.
www.aarhuusnimbusklub.dk / bentekortsen@hotmail.com
Aarhus Toastmasters - hjælper medlemmerne med at forbedre deres
kommunikation, mundtlige optræden og lederskabsevner.
www.toastmasters.dk / colortoad@gmail.com / 30 13 09 69
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FOLKESTEDET
Carl Blochs Gade 28
8000 Aarhus C
tlf: 87 15 54 15
folkestedet@folkestedet.dk
www.folkestedet.dk

