
 Torsdag d. 3. maj  kl. 16.00 - 17.00     Pris: Gratis 

 

Opfriskning af månedens program og tilmelding hertil. 

Tid til en god snak og en kop kaffe. 

Husk at I altid kan tilmelde jer arrangementer hos  

Marianne på tlf. 40508032. 

AALBORG 

MINIGOLF 

Tirsdag d. 8. maj kl. 16-18                    Pris: 20 kr. 

Minigolf  

Aalborg Minigolf er en oase kun 2,5 km fra centrum 

beliggende på Skydebanevej 5 (lige overfor Friluftsba-

dert). Her spilles, dystes og hygges hele sommeren. 

For små penge kan man dyste i den udfordrende sport.  

Vi mødes i fællesstuen og begiver os afsted i samlet 

flok. 

 Onsdag d. 16. maj kl. 15.00-18.00       Pris: 60 kr. 

KUNSTEN 
Vi besøger Kunsten og går de forskellige udstillinger 

igennem. Lige nu udstiller blandt andet Michael Kvium 

og den finske kunstner Kaarina Kaikkonens, der frem-

stiller værker af div. genbrug. 

 Tirsdag d. 29. maj  kl. 15.00-18.00      Pris:    ? 

Vi går en tur i Aalborgs gader og får en fornemmelse 

for de mange tilbud Aalborg byder på. Vi slutter ved 

Aalborg STREETFOOD. 

Vi mødes i fællesstuen :) 

KulturKlubben MAJ 
Så er KulturKlubben skudt i godt i gang! Vi startede april med et lille møde, hvor det blev 

drøftet hvilke aktiviteter I ønskede og der blev luftet en idé om, at vi mødes fast i starten af 

måneden for at drøfte månedens arrangementer og mulighed for tilmelding.  

Vi mødes derfor fast den 1. torsdag i måneden kl. 16-17 i fællesstuen. 

I KulturKlubben mødes vi inde på Sind Skolerne i Fællesstuen, før vi sammen tager ud til 

arrangementerne. Det anførte tidspunkt er mødetidspunktet i dagligstuen. KulturKlubben er 

åben for alle psykisk sårbare over 18 år. Der er en varm og hyggelig stemning i klubben og 

nye tages godt imod. Man er ikke forpligtet til andet end det man melder sig til. 

Tilmelding/spørgsmål kontakt Marianne på mariannev@sindskole.dk , tlf. 40508032 

eller på Sind Kulturklub på FB. 


