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Debatmøde om Hyldecafeen
Mandag den 10. oktober kl. 19-21
I beboerhuset Store Torv
Vil du være med til at tale om, hvad der skal ske med vores cafe?
I forlængelse af debatten på Facebook, vil vi holde et møde, hvor vi kan
samle nye tanker og ideer om vores fremtidige cafe. I cafestyregruppen har
vi formuleret nogle spørgsmål, som vi kan tage udgangspunkt i, men alle
input er meget velkomne:
● Hvad er godt ved at have en beboercafe?
● Hvad kan vi gøre for, at flere får lyst at bruge cafeen?
● Hvordan skal menuen sammensættes, så flest mulige bliver
tilgodeset?
● Skal vi gøre som i Galgebakken, hvor de har ansat en
aktivitetsmedarbejder, og beboergrupper laver maden?
● Hvad kan vi gøre, mens vi venter på en evt. ny cafemedarbejder?
● Skal vi selv lave mad en gang om mdr., mens caféen er lukket?
● Er det en ide, at vores udvalg laver mad en gang om mdr.?
● Hvad med en søndagscafe om eftermiddagen evt. en gang om
mdr.?
● Gæstekok om fredagen en gang om mdr.?
● Fælles sang og musik?
Venlig hilsen Cafestyregruppen
Lisbeth Wilson, Charlotte Cornelius, Liv Simonsen, Vibeke Lange, Vinie Hansen
VEND

Invitation til temamøde om det
”FRIVILLIGE ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET ”

Lørdag den 5. november kl. 15.00-18.00
med efterfølgende middag i beboerhuset

I år sætter vi fokus på Hyldespjældet som Verdensmål bebyggelse
Det Grønne Miljøudvalg har været tovholder på en spændende proces, hvor de forskellige udvalg og
grupper (Afdelingsbestyrelsen, Udearealudvalget, Klunsergruppen, Cafestyregruppen, Det Grønne
Miljøudvalg og Driften) har arbejdet med, at gøre Hyldespjældet til en Verdensmål bebyggelse.
Vi har oversat de 17 Verdensmål til ”Hyldespjældsk” for at gøre dem nærværende og håndterbare, og
vi har opstillet 17 Hyldespjældsmål.
På mødet vil der blive opført et nærmest aktivistisk teaterstykke for at give dig en meget lavpraktisk
forklaring på, hvad Verdensmålene er, hvorfor de er så vigtige, hvordan de hænger sammen og
hvordan vi kan bruge dem.
Efterfølgende skal vi med udgangspunkt i vores egne Hyldespjældsmål diskutere de næste skridt.
Hvordan udvikler vi de forskellige beboeraktiviteter? Hvad kan vi bruge værkstederne i den nye
Materiale- og genbrugsgård til? Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Hvad tænker udvalgene? Hvordan
gør vi Hyldespjældsmålene til noget fælles for hele Hyldespjældet?
Temamødet er for alle beboere, både dem, der er frivillige og dem, der gerne vil være det.
Det er gratis at deltage i middagen, men det er nødvendigt med tilmelding senest den 30. oktober til
afdelingsbestyrelsen på n60@bo-vest.dk.
Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

