Åben café for unge mellem 14 år og 25 år

Åbningstider i caféen:
Tirsdag kl. 14.30 - 17.30
Torsdag kl. 14.30 - 19.30

Åbningstiderne kan udvides efter behov.
Caféen er primært for unge fra 14 år og op til 25 år.
I caféen er det muligt at lave forskellige aktiviteter som du selv er med til
at bestemme.
I stuen er der mulighed for at se tv, spille kort eller diverse brætspil. Læse
avisen, lave lektier eller bare hygge sig med de andre unge der er her.
Det er muligt at lave forskellige kreative ting, hvor kun fantasien sætte
grænser.
I kælderen er det jer der bestemmer hvad der skal være og hvordan det
skal indrettes.
F.eks. er det muligt at indrette musik-øve-lokale hvis I mangler et sted at
øve med jeres band, eller bare mødes til "åben scene". Måske har I lyst til
at spille for os andre oppe i stuen en dag, eller I har lyst til at give et
bidrag med musikalsk indslag til et af vores særarrangementer i løbet af
året.
Lige nu har vi et bordtennisbord stående, der frit kan benyttes.
Er I ansvarlige frivillige, har I mulighed for selv at holde åben i caféen en
aften eller eftermiddag.
Der kan i caféen købes varme og kolde drikke uden alkohol. Ind imellem
vil der være friskbagt brød eller kage.

Lektie cafe
Åbningstider i caféen:
Tirsdag kl. 14.30 - 17.30
Torsdag kl. 14.30 - 19.30
med mulighed for at blive og
deltage i fællesspisning.
Velkommen til lektiecaféen i Folkekirkens Hus.
Lektiecaféen er for alle unge fra 8. klasse og opefter. Måske har du brug
for hjælp til dine lektier eller måske er du i en projektgruppe der mangler
et sted at mødes.
Lektiecaféen er et socialt rum, hvor du på en afslappet, positiv og til tider
utraditionel måde kan få hjælp til lige netop det du har svært ved.
Lektiecaféen er meget mere end lektier; det er også en café hvor der er
plads til at tage en pause, hygge sig, brætspil eller kortspil.
Alle er velkomne, også selvom man ikke har lektier for.
Der er mulighed for køb af te, kaffe, kakao og vand i caféen. Ind imellem
vil der være friskbagte boller eller en mulighed for et stykke kage.

Madklub
Madklubben i Folkekirkens Hus
er et alternativt spisefællesskab
for unge mellem 14 og 25 år.
Der er madklub hver torsdag fra
kl 17 - 19.30 eller længere hvis vi
finder på at lave noget sjovt efter
spisning.
Vi mødes om at lave mad, diskussion, fælleskab, musik, film
og foredrag. Tag dine venner under armen eller kom alene. Kom ned og
vær med i fællesskabet.
Det koster 20 kr. at deltage. Hjælper du med at lave mad, spiser du
selvfølgelig gratis. Drikkevarer købes. Det er muligt at betale med Mobil
Pay.
Tilmelding senest torsdag kl 13.00 på mail@folkekirkenshus-esbjerg.dk
eller på mobil 40 11 93 73. Mail, ring eller send en sms.

Om huset
Folkekirkens Hus er beliggende
Skolegade 52 overfor
Vor Frelser Kirke i centrum af
Esbjerg.
Huset er et alkohol- og stoffrit
værested.
I åbningstiden er der altid en
voksen ansvarlige tilstede.
Huset skal være samlingssted for de unge, hvor de kan få lov at have
indflydelse på hvad huset skal rumme om eftermiddagen og aftenen.
F.eks. musik-øvelokale, madklubber, læseklubber, kreative udfoldelser,
film-aftener, lektiecafé, debat-arrangementer, brætspilsturneringer osv.
De unge kan inddeles i 2 aldersgrupper: konfirmander – 17 årige, og 1725-årige. Aldersgrupperne kan være lidt flydende. Ungdomsgadepræsten
kan have forskellige konfirmand-arrangementer i samarbejde med
provstiets øvrige præster. Det vil betyde at de unge bliver opmærksomme
på at Ungdomsgadepræsten findes, og at der er et sted at gå hen,
efterhånden som de bliver ældre.
Folkekirkens Hus kan være primus motor for opstart af f.eks. madklubber,
læseklubber, filmklubber osv. for den lidt ældre brugere. Den ældre
gruppe unge kan evt. bruges som frivillige for den yngre gruppe.
Er man frivillig hjælpe i huset, har man mulighed for at skrive det på sit cv.
Som frivillig hjælper kan man f.eks. fungerer som lektiehjælper for andre,
eller man kan hjælpe med madklub og fællesspisning. Er der andet, man
tænker, man kan bidrage med, er man meget velkommen til at kontakte
os for en snak om mulighederne.
Kontakt:
Karen Gejl, daglig leder
Mobil: 40 11 93 73
Mail: karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk
www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

