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 Børnenes kre-
ativitet kom på overarbejde 
i sidste uge, da kunstneren 
Christian Liljedahl og en 
flok rollinger fra tre gårde 
på Nørrebro skabte interak-
tiv kunst. 

Alle kunstnerne, den voks-
ne professionelle, og de små 
potentielle fik lov at lege med 
maling, mekanik, elektroni-
ske dimser, limpistoler og 

boremaskiner, og børnene 
fik pillet og dimset og skabt 
noget, der både kan lyse og 
blinke. 

Projektet, som 2200Kultur 
står bag, var først forbi Ti-
tanparken tirsdag og onsdag 
i sidste uge, og tog siden forbi 
Mimersgadekvarteret og slut-
ter i Aldersrogadekvarteret 
på fredag.  

 mir

Interaktiv børnekunst 

Værestedet Oasen
Arbejde Adlers Hus driver værestedet Oasen, 
Thorsgade 63.
Oasen er et socialt værested for alle, som har 
lyst til samvær, til at nyde et sundt og billigt mål-
tid mad, deltage i aktiviteter eller bare 
falde ind til en kop kaffe og en snak.

Oasen har en lille velfungerende gruppe af 
medarbejdere og frivillige men vi gerne være 
fl ere! 

Det frivillige arbejde ligger primært 
i dagtimerne på hverdage. Frivilligopgaverne i 
Oasen er fx at brygge kaffe, bage kager, ser-
vere mad, ordne blomster, tale med 
Oasens gæster og skabe positive og 
hyggelige oplevelser. 

Gavn og Glæde – Arbejde Adlers 
genbrugsbutik
Arbejde Adlers Hus driver genbrugsbutikken 
Gavn og Glæde, Nørrebrogade 177. 
Butikken har en aktiv og engageret frivillig-
gruppe i alderen 15-65. Gavn og Glæde har 
åbent alle hverdage kl. 12 – 17 samt den 
første lørdag hver måned.

Vi søger frivillige, som har lyst til at betjene 
kunder, pynte vinduer, holde orden og være 
med til at skabe en venlig og positiv atmosfære 
i butikken.

Vi søger også 2-3 frivillige, som vil være med til 
at starte en strikkegruppe. Gruppen skal mødes i 
butikken og være med til at skabe et rart fælles-
skab omkring strikning af produkter til butikken.

IT – Oasen 
IT-Oasen er et tilbud om gratis it-undervisning 
for seniorer på Nørrebro. IT-Oasen har 
primært specialiseret sig i undervisning for 
it-nybegyndere. Vores nyindrettede 
undervisningslokaler ligger i tilknytning til 
Værestedet Oasen.

Lige nu søger vi fl ere frivillige it-undervisere. 
Vi lægger vægt på tålmodighed, 
rummelighed og et godt humør. Det er ikke 
afgørende at du er it-ekspert, bare du har lyst 
til at lære fra dig. Som frivillig har du rig 
mulighed for at sætte dit præg på 
undervisningen og komme med ideer til, 
hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Er det noget for dig? 
Så kontakt aktivitetsmedarbejder 
Kirsten Sand på tlf. 3531 1225 
og hør nærmere.

Er det noget for dig? 
Så kontakt organisationskonsulent 
Dorte S. Andersen på 2911 0690 eller 
på dsa@arbejdeadler.dk og hør nærmere.

Er det noget for dig? 
Så kontakt projektleder Daniel Kawa 
på tlf.: 52403336 eller på mail: 
aahbo2011@hotmail.com og hør nærmere.

Arbejde Adlers Hus søger frivillige
Har du lyst til at gøre en positiv forskel for andre mennesker?

Så er det dig vi søger


