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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 holder vi for dem, som har lyst til at 

være sammen med andre juleaften, og det har hvert 

år været en succesoplevelse. 

 

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. Øens Venner har i efteråret 

fået lokale på Fritidshuset, Gl. Postvej 27, Nexø, 

hvor Hyggen vil mødes – både under istandsættelse 

og efterfølgende i de nye rammer. 

 

I HYGGEN kan du komme helt uforpligtende og få 

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

noget kreativt. Vi hjælper hinanden, så ingen står 

alene med opgaverne 

 

 

Hvad har vi gang i? 

 

Følg os på Facebook:  

               Hyggen – Øens Venner 

Det er her, vi samler informationer og lægger 

aktiviteter op om den kommende tid. 

 

 

 

 

 

 

Uden frivillige hænder og støtte kan en 

forening som vores ikke eksistere. 

 

Har du en god idé? 

Har du nogle timer en gang imellem? 

Vil du bidrage til det gode fællesskab? 

 

Vi er på vej - vil du med? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Øens Venner 
Fritidshuset, Gl. Postvej 27, 3730 Nexø 

Sms/Tlf.: 9125 3003  

Facebook: Hyggen – Øens Venner 

østbornholm.dk/oensvenner 

oensvenner123@gmail.com 

Konto: 9570-12553447 MobilePay: 90862 

Øens Venner 

er fællesskab og aktivitet 

på kryds og tværs 
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MEDLEMSBEVIS  ____________________ 
 
 

__________ kr. modtaget d. __________  

 
af ____________________ i Øens Venner 

 
___ kontant   ___ MP 90862   ___ SumUp 
 

 
__________ kr. modtaget d. __________  
 
af ____________________ i Øens Venner 

 
___ kontant  ___ MP 90862  ___ SumUp 
 

Vær medlem af Øens Venner 
 
og støt vores aktiviteter og arbejdet med bl.a. 
fællesskabet HYGGEN. Kontingent til Øens 
Venner 100 kr. 2022 / 150 kr. 2023. 

 
Navn _____________________________ 

 

Har du ikke tidligere været medlem, eller er dine 
oplysninger ændret siden din indmeldelse, beder 
vi dig også udfylde: 

 

Adr. ______________________________ 

By ______________________________ 

Mail  ______________________________ 

Tlf. ______________________________ 

Født ______________________________ 

 
Øens Venner overholder gældende GDPR lovgivning 
omkring opbevaring af dine oplysninger og udleverer 
aldrig oplysninger uden samtykke. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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 150 kr. om året fra 2023, 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? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Øens Venner 
Fritidshuset 

Gl. Postvej 27, 3730 Nexø 

Tlf./sms: 91 25 30 03 

Øens Venner 

er fællesskab og aktivitet 

på kryds og tværs 


