
Hvad er Øens Venner? 

 

Øens Venner er en social-kulturel forening, der 

sætter det enkelte menneske i fokus. 

 

Vi er med til at skabe rammerne for fællesskaber 

og oplevelser på kryds og tværs af øen, hvor alle 

uanset alder og sociale skel, tilflytter eller 

'gammel' bornholmer – alle kan føle sig hjemme og 

være en vigtig brik i både eget og andres liv. 

 

 

 

 

 

 

Øens Venner laver forskellige arrangementer, 

koncerter og dialogforedrag mv., og engagerer sig 

aktivt i øens liv, f.eks. til sankt Hans. 

 

Juleaften på Skibet holder vi sammen med dem, 

som måske skulle være alene juleaften, og det har 

hvert år været en succes-oplevelse. 

 

Øens Venner ønsker at være dér, hvor mennesker i 

alle aldre har brug for fællesskaber og fælles 

oplevelser. 

 

 

 

 

 

Hvad er det? 

 

Øens Venner står bag HYGGEN, der et aktivt 

fællesskab i Nexø, hvor mennesker mødes og deler 

liv på mange måder. Vi benytter i øjeblikket caféen 

på Skibet, Købmagergade 27, da vi desværre ikke 

råder over egne lokaler. 

 

I HYGGEN kan du komme helt uforpligtende og få 

en snak, en kop kaffe, spille spil eller måske lave 

noget kreativt. Vi spiser sammen og hjælper 

hinanden med både kaffebrygning, oprydning og 

opvask, så ingen står alene. 

 

 

Hvad har vi gang i? 

 

Se den aktuelle kalender for den kommende tid, 

følg med   

på hjemmesiden:  øensvenner.dk  

på Facebook:  Hyggen – Øens Venner 

Aktiviteter og arrangementer  

 

Onsdage / Torsdage / Fredage 

Kl. 16.00-20.00 

Hygge, samvær, strik,  

spil og spisning 

Caféen på Skibet  

Kaffe/kage: 10 kr. 

Dagens ret: 45 kr. – husk tilmelding  

 

 

Onsdage 

Kl. 15.00-16.00 

Stolegymnastik  
Caféen på Skibet  

 

 

Torsdag 14. oktober 2021 kl. 19.00  

Fællessang og kaffe 

Caféen på Skibet  

 

 

Fredag 29. oktober 2021 kl. 19.00  

Morsomt og underholdende foredrag om og med 

skuespiller Birgitte Simonsen 

Caféen eller Salen på Skibet 

Entré 50 kr. 

 

 

Onsdag 10. november 2021 fra kl.  16.00  

Mortensaften fejres med Mortensand ’med det 

hele’ – samt fællessang og hygge 

Caféen på Skibet  



Tjek os ud 

Duk op 

Bliv medlem 

 

Onsdag 24. november 19.00 

Julebanko  

Caféen på Skibet  

 

 

Lørdag 4. december 13.00-17.00 

Julestue med masser af julehygge 

Kom og lav juledekorationer, juleklip, konfekt eller 

bag julekager i køkkenet. 

Skibet i Købmagergade 

 

 

Fredag 24. december kl. 16.00 

Juleaften på Skibet 

Vi skaber rammerne for en hyggelig juleaften for 

alle, der har lyst til at være sammen med andre.     

Skibet i Købmagergade 

 

 

Onsdag 12. januar 2022 kl. 16.30-17.45 

Foredrag om det gamle Nexø v/Niels Aakjær 

Caféen på Skibet 

 

 

Fredag 28. januar 2022 kl. 19.00-21.00 

Banko for sjov – en hyleskæg bankoaften. 

Tilmelding – medbring 3 gevinster á max 20 kr. 

 

Se opdateret kalender på 

 

øensvenner.dk 
oensvenner123@gmail.com 
Skibet, Købmagergade 27C, 3730 Nexø 

Facebook: Hyggen – Øens Venner 

Tlf.: 9125 3003 

Hvem udgør Øens Venner? 

 

Øens Venner består af mange dejlige og engagerede 

mennesker, der er forskellige steder i livet, men 

alle har et ønske om værdifuldt fællesskab, dialog 

og udvikling. 

 

KerneGruppen består af 6 medlemmer, der brænder 

for at gøre en forskel gennem nærvær og tilbud om 

fællesskaber på kryds og tværs. Derudover har Øens 

Venner tilknyttet en del skønne frivillige, der 

hjælper til med de mange forskellige opgaver, og 

uden dette frivillige engagement ville foreningen 

ikke kunne eksistere. 

 

 

Hjælp os med at hjælpe andre 

i hverdagen...... 

 

Medlemskab koster 100 kr. om året, og 

kontingentet hjælper til at dække de faste udgifter. 

Vi har behov for at være mange medlemmer i 

foreningen for at kunne varetage medlemmernes og 

foreningens interesser bedst muligt; jo flere, vi er, 

jo stærkere stemme kan vi tale med, og jo mere vil 

vi blive hørt. 

 

 

 

 

Åbenhed, tryghed og dialog  

er nøgleord hos os. 

 

Vil du som frivillig gøre en indsats ved 

eksisterende aktiviteter? 

Eller vil du starte nye? 

 

Vi er på vej - vil du med? 

 

 

 

 

 

 

 

 

øensvenner.dk 
oensvenner123@gmail.com 
Skibet, Købmagergade 27C, 3730 Nexø 

Facebook: Hyggen – Øens Venner 

Tlf.: 9125 3003 

Øens Venner 

er fællesskab og aktivitet 

på kryds og tværs 


