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Dea Sofie Gugerel
Dea er 22 år og læser sociologi på 5. semester
ved Syd Dansk Universitet.
Dea skal være i praktik hos os i huset frem til
14. december 2018. Dea kommer til at have sin
daglige gang i huset, og bliver en gennemgående person for de unge brugere af huset, både
om formiddagen og om eftermiddagen.
Dea skal bruge praktikken hos os til at skrive
hendes semester-projekt.

Åbent Hus
Fredag den 17. august slog vi dørene op til vores første åbent hus-arrangement. Det var godt besøgt. Vi har regnet os frem til at der har været et sted mellem 150 og 200 besøgende.
Vi havde lavet en skattejagt rundt i huset med 13 spørgsmål i Esbjergs historie. Det var en aktivitet til stor morskab for alle aldre. Der var en positiv og nysgerrig stemning under hele arrangementet.
Tak til alle jer der lagde vejen forbi. Og til jer der ikke nåede at komme forbi, er I meget velkomne
til at kigge ind forbi hvis I alligevel er i nærheden.
Vi har næsten altid kaffe på kanden.
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Hvor langt er vi?
I skrivende stund er der et par håndværkere der stadig lige mangler det sidste. Men det er ikke
mere end huset sagtens kan tages i brug. Der er allerede flere udvalg og bestyrelser der har
holdt deres møder i huset, og har booket rum i huset til fremtidige møder.
Jævnligt er der folk der stikker hovedet ind fordi de overvejer at blive frivillige hernede, og det er
rigtig dejligt. Vi har på nuværende en god håndfuld der har givet deres endelige tilsagn. Men vi
kan sagtens bruge flere. Så går du og overvejer om vi mon kan bruge dig til noget, eller om du
har lyst til at afsætte tid til at være frivillig, så kontakt os, eller gå ind på hjemmesiden og læs lidt
om mulighederne. Det er også muligt at tilmelde sig som frivillig via hjemmesiden.
Karen har holdt flere netværksmøder med forskellige andre foreninger der arbejder for og med
udsatte unge. Det har været positivt, og vi har nu aftale med andre foreninger om et netværkssamarbejde, hvor vi kan henvise til hinanden.

Her i september og oktober skal Karen og Dea i gang med at skabe kontakt til udskolingsårgangene på folkeskolerne og privatskolerne i byen. Derudover skal de også have skabt kontakt med
gymnasiale og erhvervsuddannelser i byen. Der ligger lidt ”rugbrødsarbejde” til en start, i form af
information og opstøvning af de unge.

Tirsdag den 18. september åbner vi for alvor dørene op
Vi starter med lektie-café tirsdag og torsdag.
Torsdag har vi desuden madklub eller fællesspisning for dem der
har lyst til det. Her har ind til videre meldt sig 2 gymnasieelever til
at lave mad.
Dea vil gerne have som projekt at etablere en krea-klub, hvor unge
kan komme og nørkle med diverse håndarbejde og andet kreativt.
Det er tænkt som en åben café onsdag eftermiddag hvor de unge
kan mødes om at strikke, hækle, sy, brodere eller være kreative
på anden hvis. Også her har vi fundet en frivillig der er vandt til at
være kreativ.
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Late Night fredag den 28. september kl. 18-21
Fredag den 28. september er der Late Night i
Esbjerg. I den forbindelse sætter vi telt op i baggården.
Musiker Hanne Vinsten kommer og spiller for os
kl. 19.00 og igen kl. 20.00. Der vil i koncerten
også være et par fællessange.
Ud over koncert, tænder vi op i bålfadende så der kan bages snobrød og ristes skumfiduser.
Vi servere kaffe, te og saftevand. Lidt let mad, menuen er ikke helt på plads endnu, og selvfølgelig kage.
Kig om i baggården Det bliver brand-hyggeligt. Er vejret helt skidt, dropper vi snobrød og skumfiduser og flytter arrangementet ind i huset i stedet.

Sponsorater
Foreningen De Hjemløses Venner og socialpræst Ingelise Wenzel har
været en kæmpe stor hjælp i forbindelse med møblering af huset. Vi har ikke købt et eneste stykke møbel til opholdsrummene. Det er alt sammen leveret kvit og frit af De Hjemløses Venners
genbrugsbutik. Det vil vi gerne sige tusind tak for.
Sport24 har doneret bat og bolde til vores bordtennisbord, og har givet udtryk for at de gerne vil
hjælpe os en anden gang også, hvis der er noget de kan bidrage med. Tusind tak for det.
Guldbageren i Nørregade vil gerne levere brød til udsatte-gruppen. Der har vi en aftale om, at vi
kan hente rugbrød og franskbrød hver morgen. Det er dejligt. Tusind tak for det også.
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Ny folder
Vi har lavet en folder der fortæller om Åben café, lektie caféen og madklubben.
Find den på hjemmesiden her >>

Forandring
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