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Karen Gejl Friis fra Nordby er ansat som kirke og kulturmedarbejder i Folkekirkens hus.
Karen har sit daglige virke i huset og vil være den gennemgående person.
Karen Gejl ansættelse begynder medio august.
Telefon: 4011 9373
e-mail: karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk

Line Søgaard Christensen har arbejdeti Esbjerg i tre måneder som teologisk konsulent.

Når Huset åbner 16. august 2018, er Line startet på et
halvt års efteruddannelse, inden hun den 1. januar
2019 for alvor kan slutte sig til huset som ungdomsgadepræst.
e-mail: line@folkekirkenshus-esbjerg.dk

Ingelise Wenzel er ansat som socialpræst, og vil have en del af sit virke ved
Folkekirkens Hus.
Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705
Esbjerg Ø
Telefon: 2476 2896 / 7022 6699 – tryk 2
e-mail: IWL@KM.DK
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Har du lyst til at være frivillig i Folkekirkens Hus
Folkekirkens Hus er et socialt sted, som er
drevet af mange frivillige kræfter, unge som
gamle. Uden alle de frivillige var der ikke noget
hus.
Vi mangler altid et par hænder, så har du lyst
til at blive frivillige eller vide mere om hvordan
du kan hjælpe, er du velkommen til at kontakte
Karen Gejl som er daglig leder af huset og tovholder for de frivillige.
Kig ind forbi til en uforpligtende snak om mulighederne i huset.
Du er også velkommen til at ringe eller sende en mail til os.

Frivillig for de socialt udsatte og hjemløse unge
Har du lyst til, i samarbejde med socialpræst Ingelise Wenzel og daglig leder af huset Karen Gejl,
at bruge nogle timer i vores formiddags-café for socialt udsatte og hjemløse unge?
Caféen har åben alle hverdage fra 9.30 - 13.30.
Her har de socialt udsatte unge mulighed for at komme og spise et måltid mad. De socialt udsatte unge kan være udfordret på mange måder.
Nogen har et misbrug de kæmper med. Nogen er udfordret psykisk. Mens nogen er er ensomme,
andre er gået i stå og har svært ved at overskue det danske system, og har brug for hjælp til at
kontakte f.eks. socialrådgiver, jobcenter, egen læge, misbrugscenter, eller har andre udfordringer
de har brug for hjælp til.
Som frivillig i formiddagscaféen skal du kunne rumme mange forskellige personligheder.
Vi har brug for frivillige både i køkkenet, men også til blot at
være til stede i caféen til en snak. Det er vigtig at du respektere at de unge skal kunne komme hos os og være anonyme.
Så har du lyst til at være med til at gøre en forskel er du velkommen til at kigge forbi og få en snak med socialpræst Ingelise Wenzel eller daglig leder Karen Gejl.
Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 40 11 93
73 eller mail karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk
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Lektiecafé
Lektiecaféen har åben hver tirsdag og
torsdag eftermiddag.
I lektiecaféen kan de unge kommer og
læse lektier hvis de mangler et sted at
læse enten alene eller i fælleskab med
andre. Der er både plads til at lave
projektarbejde eller gruppearbejde.
Som frivillig er du til rådighed for de
unge der måske har brug for hjælp til
nogle af deres lektier.

Ansvarlig frivillig i madklubben
Madklubben i Folkekirkens Hus er et alternativt spisefællesskab for unge.
Vi mødes om at lave mad, diskussion, musik, film og andre ting.
Tag dine venner under armen, eller kom alene, og kom ned og vær
med.
Der er madklub hver torsdag fra kl 17 - 19.30 eller længere hvis vi finder
på at lave noget sjovt efter spisning.
Det koster 20 kr at deltage. Drikkevarer købes.
Har du lyst til at være ansvarlig frivillig og være en del af mad-teamet,
der planlægger, handler ind og styrer slagets gang i køkkenet, så er du
meget velkommen. Er du ansvarlig frivillig spiser du selvfølgelig gratis.
What's in it for me, tænker du måske. Og det er helt okay at tænke sådan.
Eksempler på gode grunde til at blive ansvarlig frivillig:
- Socialt samvær med andre
- Nyt personligt og fagligt netværk
- Personlig udvikling
-Tilfredsstillelse ved at hjælpe andre og gøre en forskel
- Nye evner og kompetencer
- Erfaring til CV'et
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Skattejagt med neddyk i Esbjerg historie
Esbjerg havn fylder 150 år og
det fejrer vi i Folkekirkens hus,
når vi åbner dørene for allerførste gang d. 17. august fra kl. 16
til 18.
Vi inviterer til en spændende
skattejagt gennem husets 3 etager og der er selvfølgelig skattekort til alle børn.
Folkekirkens hus er et sted du
kan komme, hvad enten du er
5 år eller 80 år.
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