Caféen har åbent
10.00-22 Tirsdag til Fredag
10-14 Søndag (Brunch 10-13)

Nyhedsbrev Marts 2015

Folkets Haus er Caféens nye elektroniske
lounge og fælles forfest. Lanceringen i
Februar gik over alle forventninger, og vi
gentager succesen på Fredag d. 13. Marts med
Folkets Haus #2.
Så kom og nyd dejlige elektroniske tunes fra kl.
18-24 på fredag og den anden fredag i måneden fremover!

Lydisolerende plader pryder nu loftet i det
store sportsrum. De seneste to søndage har der
været arbejdsdage på 3. sal. Der blev arbejdet
hårdt og mange gav en hånd med.

Visionsdage for huset Lørdag den 21.
Feb. havde vi husets første visionsdag i en lang
række af visionsdage. Vi talte om ansatte,
målgruppe og politiske mål. Vi kommer til at
holde lignende dage hver 2-3 mdr.

Har du lyst til at blive aktivist i caféen i Folkets Hus? ...

...Så kom til intromøde for nye (og også meget gerne tidligere) aktivister torsdag den 12. marts kl. 17 i caféen.
Der er fuld gang i Folkets Hus og caféen. Vi er ca. 40 aktivister der tager vagter i caféen og 3 ansatte i huset,
der fylder ud i hullerne. Det kører godt, men vi vil gerne på sigt igen kunne køre caféen uden at være afhængig
af de ansattes indsats. Derfor vil vi gerne samle flere kræfter til at tage cafévagter og i almindelighed hjælpe til
med driften af caféen. Da caféen jo er brugerstyret, vil der selvfølgelig være masser af mulighed for at præge
caféen, ved f.eks. at arrangere diverse spændende og sjove arrangementer.
Vi holder introaften for interesserede torsdag d. 12. marts kl 17 i caféen. Her vil der mulighed for at høre om,
hvordan caféen fungerer i dag, og det vil ligeledes være muligt at melde sig under fanerne.
Vel mødt!

Kalender for huset minus 3. sal Marts 2015
Cafemøde hver tirsdag fra 16.30-18.00
Husmøde hver den første tirsdag i mdr. kl 17.30

Caféen har åbent
10.00-22 Tirsdag til Fredag
10-14 Søndag (Brunch 10-13)

Marts
Mandag den 9. Skiffergas Nej Tak møde kl. 19-21 på 1. sal.
Onsdag den 11. ”Check Point Rock – Sange fra Palæstina” film i Cafeen 19-21.00
Torsdag den 12. Intromøde for nye aktivister i cafeen kl 17.00
Makvärket inviterer til festivals-værksted på 1. sal 17-19.00
Fredag den 13. Folkets Haus (ny elektroniske lounge og fælles forfest) kl. 18.00 i Cafeen.
Lørdag den 14. Queer Brunch kl. 11 på 1. sal.
		
Banko & Cocktail kl. 19.00 i cafeen.
Søndag den 15. Tid til fred holder arbejdsmøde på 1. sal kl. 12.30-17.30.
Mandag den 16. Bloker boretaarnet infomøde på 1. sal kl. 18.00
Tirsdag den 17. Palæstina Aktion holder filmaften i cafeen kl. 19-21.00
Onsdag den 18. No borders Folkekøkken på 1. sal kl. 18.00
Torsdag den 19. Afrika Kontakt og NOAH, debatarrangement om TTIP på 1 sal
kl. 16.30-21.00
Lørdag den 21. Generalforsamling i Masanga på 1. sal 8.00-21.00
Mandag den 23. Skiffergas Nej Tak møde kl. 19-21. på 1. sal.
Fredag den 27. Feministisk folkekøkken kl. 18.30. på 1. sal.
De første dage i April:
Onsdag den 1. Internationalt Forum holder filmaften i cafeen kl. 19-21.00
.

Kalender for Sportsrummet Marts 2015
Sportsrummet ligger på 3. sal i Folkets Hus. Hvis der ikke er låst op, kan
du hente en nøgle i cafeen.

Mandage
17:00-18:30: Yoga v. Rikke (Drop in)
19:00-21:00: Afrikansk tromme/dans. Det er VIGTIGT at du tilmelder dig hos Christina:
c.balslev@comxnet.dk. Telefon: 61 31 52 58.
Tirsdage
12:00-14:00: Tai Chi v. Viggo: 21 49 76 28, www.kinesiskgymnastik.dk.
17:00-19:00: Acro-Yoga v. Thomas (Drop in)
19:30-22:00: Scrabble (ulige uger) i det lille rum (Drop in)
Onsdage
17:30-19:00: Kickboxing for kvinder og transpersoner (Drop in)
Torsdage
17.00-18.30: Vinyasa yoga v. Anne (Drop in)
18:00-20:00: Åben træning. Det er VIGTIGT at du tilmelder dig hos Maria på forhånd.
Hendes tlf. er 22443307
20:00-23:00: Slow Jam (Drop in)
20:00-23:00: Begynder-violin (Drop in)
Fredage
17:00-19:00: Fantastic, queerfeminist, playful dance jam
den sidste fredag i hver måned (Drop in)
Lørdage
14.00-17.00: Åben danse jam. Det er VIGTIGT at du tilmelder dig hos Laura på forhånd.
Hendes tlf. er 60175195
Søndage
10.00-11.30: Yoga med Rikke hver den første søndag i mdr. Drop in.
15:00-17:00: Bordtennis v. Ramy (Drop in)

