Det lille, store fællesskab
Vores bøgehæk springer altid ud det samme sted først; lige ud for stuevinduet ved
spisebordet, hvor vi har frit udsyn til, at foråret melder sin ankomst. Bøgen bebuder foråret
og at vi kommer ud af vores huler og møder hinanden på gader og veje. Og i vores
kvarter, Gl. Kongsvang, er forår lig med legende børn, unge der spiller bold og voksne,
som mødes over en kop kaffe eller en øl. Fællesskabet dukker frem fra sit vinterhi.

I Café Parasollen holder fællesskabet ikke vinterlukket. Tværtimod. Hele året, og måske
særlig i den mørke tid, er det vigtigt med steder, der tænder lys og giver håb. Som inviterer
ind til et fællesskab. Derfor er Café Parasollen vigtig for Viby, ligesom andre væresteder er
det for andre dele af byen. Vi har brug for mødesteder og for fællesskaber, både for at
føle, at vi er en del af noget - men navnlig fordi vi i mødet med andre også har mulighed
for at give noget til andre.

Aarhus er i 2018 europæisk frivillighovedstad, og det har caféen allerede taget til sig med
deltagelse i fællesspisning for hele byen og mere. Året er en velkommen lejlighed til at
sætte fokus på det store arbejde, der bliver lavet i foreninger, væresteder, hos spejderne
og alle de andre steder. I Café Parasollen er frivillighed en grundpille - en forudsætning
for, at fællesskab, som caféen er, kan eksistere. Tilskud og puljer er ikke nok, der skal
mennesker til, der vil. Derfor glæder jeg mig til at blive en del af Café Parasollens
fællesskab.

Jeg kender caféen fra nabolaget, hvor jeg har boet de seneste 11 år og fra cykelturen fra
Rosenvangskolen, hvor ungerne har gået i skole, til mit arbejde på Grøndalsvej.
Og selv om caféen kun er et lille fællesskab i det store billede, så bidrager det til noget af
det største der findes; at mennesker føler, de hører til og har et sted, hvor de føler sig
velkomne og taget godt imod.

God sommer!
Henrik Vinther, medlem af bestyrelsen i Café Parasollen

