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Nyhedsbrev Ubberud Kultur- og Bevægelseshus – januar 2020
Vi har i UKB lagt et halvår bag os, der har budt på megen aktivitet i vores rammer. Arrangementerne i
kulturzonen har været af vekslende karakter – yoga, foredrag, sang, spisning, banko m.m. Vi er glade for
den gode opbakning, der generelt er til de forskellige tilbud – og der er et pænt, fast fremmøde til de
månedlige fællesspisninger, der har en 60-70 spisende gæster hver gang. På samme måde er der en trofast
skare, der bakker op om bankospillet.
På foredragssiden har Aktivitetsudvalget haft en heldig (eller snarere sikker) hånd med efterårets foredrag,
hvor der var stor interesse for eks. Lars Høgh, Jens Andersen og Ivan Karadzic. Folk med en historie
og/eller noget på hjertet appellerer tilsyneladende til mange. Det samme har det nye tiltag med foredrag
live-streamet fra Århus Universitet gjort. Vi har oplever et pænt fremmøde til de 6 tirsdage med en række
forskellige oplæg fra forskere og professorer, der både har viden om deres felt og samtidig kan formidle
det på en tilgængelig og underholdende facon.
Forårets program er klar og starter op her i januar. Folderen er husomdelt i området og ligger tilgængelig
på hjemmesiden. Jeg håber, at man igen vil bakke op om tilbuddene. Hvis der skulle mangle lige dét
arrangement, foredrag eller andet, som du gerne så i UKB – så giv gerne Addie eller Aktivitetsudvalget et
bud.
Folderen viser på bedste vis, at såvel UIF som Ubberud Kirke er synlige både i vores lokalområde og i UKB.
Vi sætter pris på samarbejdet og håber også, at det er med til at generere nye aktiviteter og få så mange
som muligt fra Ubberud og omegn til at mødes til aktivitet i UKB, om det så er af fysisk eller mere åndelig
og oplysende karakter.
Driften af UKB er måske ikke det mest synlige i bestyrelsens arbejde. Efter et par initiativrige år med
projekter af en pæn størrelse (tilbygning, udskiftning af tag, nyt gulv), som både har kostet tid og ikke
mindst penge, er vi p.t. nede på et anden niveau. Der er sat varmepumpe op i ét af depotrummene, og her
omkring nytår er der skiftet brusere i vores omklædningsrum. Vi har en løbende 5 årsplan for vedligehold
af faciliteterne, hvor eventuelle nye tiltag bliver tænkt ind. Lige nu har vi mest fokus på det almindelige
vedligehold – men er også løbende opmærksomme på mulige større tiltag, som vi som selvejende
institution og ud fra vores vision og målsætning kan sætte i gang og/eller understøtte.
Bestyrelsen, Ubberud Kultur- og Bevægelseshus

