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Ungeprogram forår 2018 
 

30. januar Caféaften kl. 19.00 på Café Faust, Åboulevarden 38, Aarhus C  

Ungegruppen er lokalafdelingens tilbud til mennesker med sclerose til og med 40 år, og der er 
altid plads til flere.  

Har du lyst til at møde andre unge med sclerose tæt inde på livet og få et grin og en god snak, 
skal du bare møde op. Vi vil rigtig gerne møde dig og byde dig hjertelig velkommen. Vi mødes 
altid den sidste tirsdag i måneden til caféaften på Café Faust, Åboulevarden 38 kl. 
19.00. Tilmelding er ikke nødvendig. 

For yderligere information se Kontaktinformationer nederst på siden. 

 

15. februar: Biograftur – Øst For Paradis 

Denne gang vil vi finde en anderledes film end mainstream og tyr derfor til Øst for 
Paradis i Paradisgade 7 i Aarhus C. Som altid med biograffilm ved vi ikke, hvilke der er på 
programmet før 14 dage for inden, så information følger en uge før den nævnte dato.  

Vi mødes i stueetagen til en kop kaffe og kage eller et glas vin i den nu 
færdigrenoverede biograf og gør os parate til en spændende film i de indbydende bløde 
sæder. Bestyrelsen betaler 30,00 kr. for billetten. 

Bus 1A stopper for enden af Paradisgade på Nørregade og offentlig betalingsparkering er at 
finde på Paradisgade. Biografen har elevator og handicaptoilet, så vi har frie tøjler at bolte os i.  

Tilmelding og kontakt info se nedenfor. 

 

27. februar Caféaften kl. 19.00 på Café Faust, Åboulevarden 38, Aarhus C 
 

27. marts, kl. 19.00: Cafeaften på Café Faust, Åboulevarden 38, Aarhus C 
 

12. april kl. 19.00: Brætspilscafé 

Kom med til en sjov spilleaften ved Aarhus Brætspilcafé på Vestergade 58A i Aarhus C. Det er et 
hyggeligt sted, hvor man i ro og mag kan samles og være sociale ved at spille en gang brætspil. 

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/bybusser/aarhus
http://aarhusbraetspilscafe.dk/
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Vi mødes ved indgangen til caféen kl. 19.00. For en spilleaften betaler man 30,00 kr. pr. person, 
og derefter er der fri adgang til alle spil. Parkering er mulig på Vesterbro Torv mod betaling, og 
her stopper bus nr. 2A, 13 samt 16 også. 

Caféen er desværre ikke speciel handicapvenlig, men dog fremkommelig og med enkelte trin til 
toilettet. 

Tilmelding og kontakt info se nedenfor. 

 

17. maj, kl.17.00 – 19.30: Poverty Walk 

Nyt syn på Aarhus. Vi får indblik i en overset vinkel på Aarhus med en guidet tur. Guiden er 
hjemløs, der kender til de forskellige steder og personlige historier rundt omkring Aarhus i 
forhold til livet som social udsat. Tidligere deltagere udtaler, at sådan har de aldrig set deres by 
før.  

Turen varer ca. 2 timer med indlagte pauser, hvor der vil være mulighed for toiletbesøg 
undervejs. Vi begynder turen inde i midtbyen, tæt på busserne ved Park Allé. Nærmere 
information vil blive oplyst, når vi nærmer os dagen. 

Til os som ikke kan gå så langt, har vi fremskaffet 2 kørestole, som vi kan skiftes til at bruge, hvis 
vi bliver trætte. Efter vi har gået 45 min, vil vi tage en kaffepause på en café ved egenbetaling. 

Prisen for guideturen er 50,00 kr. pr. person, og så betaler bestyrelsen et tilsvarende tilskud. Vi 
skal minimum være 6 personer for at turen i det hele taget kan komme i stand. 

Vi glæder os til at se Den Europæiske kulturhovedstad på en minde glamourøs måde 
og at opleve et andet handicap, end det vi kender til. 

Tilmelding og kontakt info se nedenfor. 

 

29. maj, kl.19.00: Cafeaften ved Café Faust, Åboulevarden 38 Aarhus C 
 

26. juni, kl.19.00: Cafeaften ved Café Faust, Åboulevarden 38 Aarhus C 

Vi mødes den sidste caféaften inden sommerferien og høre nærmer om tanker og planer for en 
god sommerferie. Måske kan vi inspirere hinanden til nye aktiviteter? Vi ses igen efteråret. 

 

Tilmelding:  

Der sendes altid en reminder ud ca. en uge ud før arrangementet, som man blot kan svare på. 
Det er dog også vigtigt selv at tage et ansvar og holde sig orienteret i programmet. Det 
kan dermed blive lettere og mere overskueligt at få passet aktiviteterne ind i en til tider travl 
hverdag. 

 
Kontaktinformationer: 

Tina Jansen: (jansenti@hotmail.com / 24 40 62 89) 
Anna Bundgård Nielsen (annabundgaard83@hotmail.com/ 29 66 54 32) 
Katrine Wilder Vintcensen (Vincentsen@outlook.dk/ 91 95 09 00) 

https://www.midttrafik.dk/koreplaner/bybusser/aarhus
mailto:jansenti@hotmail.com
mailto:annabundgaard83@hotmail.com
mailto:Vincentsen@outlook.dk/

