NYHEDSBREV
NOVEMBER MÅNED 2018

Åbning af huset
Tirsdag den 18. september slog vi for første gang dørene rigtig op for brugerne af huset. Vi har
allerede nu 4-5 faste formiddagsbrugere. Nogen kommer hver dag, og nogen kommer 2-4 gange
i ugen.
Om eftermiddagen er tirsdags og torsdags-cafeen også kommet godt i gang. Kreativ onsdag er
der også så småt ved at komme liv i.

Officiel indvielse af huset
Torsdag den 8. november holdt vi officiel indvielse af huset. Det var en rigtig dejlig dag og rigtig
godt besøgt. Der var 80-100 veloplagte mennesker forbi. Borgmester Jesper Frost Rasmussen,
Biskop Elof Westergaard, provst Kræn Christensen og menighedsrådsformand ved Vor Frelsers
Kirke, Torben Mørup fik sendt huset godt afsted med gode ord og lykønskninger.
2 af vores frivillige havde bagt kage og skåret frugt og grønt, sørget for at der var fejet foran huset osv. Samtidig med indvielsen var der gang i køkkenet, da vores madklub kokkererede så de
kunne spise 18.15.
Så dagen sluttede for nogen af os med stegt kylling i porrecreme.
Vi er taknemmelige for de mange dejlige gaver, som var en skøn blanding af blomster, brætspil,
bøger og lidt til den søde tand.
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DR P4-Syd
Fredag den 9. november sendte p4-syd
sammen med Bo Bechsgaard live fra
Folkekirkens Hus.
Første indslag var kl. 8.15 hvor Bo fik en
rundvisning i huset. Kl. 9.15 havde 2 af
vores faste brugere sagt ja til at lade sig
interviewe om hvordan det er at være
bruger af huset.

Late Night
Fredag den 28. september havde vi late night-arrangement i baggården.
Det var koldt, men rigtig hyggeligt. Vi havde sat et af teltene fra Luther-festivalen op. Det passede
fuldstændig i størrelsen til baggården. Vi havde bål og snobrødsbagning, der var kaffe og te og
gammeldags æblekage. Hanne Vinsten spillede 2 koncerter med indlagt fællessang.
Der var ca. 40 mennesker forbi i løbet af aftenen. Og vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra dem der var forbi.
Tusind tak til de frivillige der kom og hjalp med telt, og dem der hjalp med opvask og oprydning
bagefter.
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Torsdags-madklubben
Torsdag den 20. september havde vi vores første fællesspisning.
Vi har, ind til videre, to hold gymnasieelever der på skift kommer
og laver mad så vi kan have fællesspisning hver torsdag.

Den første torsdag var vi 3 til spisning, den næste var der 10 tilmeldte, dog faldt et par stykker fra i løbet af torsdagen, så vi
endte med at være 5 til spisning, og mens vi ventede på at maden simrede færdig, havde vi en lille quiz-dyst i tegnefilm.
Så alt i alt kommer der mellem 5 og 10 hver gang.

Besøg fra Produktionsskolen
Tirsdag den 2. oktober og torsdag den 18. oktober
havde vi besøg af produktionsskolens elever.
Skolen havde aflyst deres undervisningen og brugte
i stedet timerne på at tage ned til os for at høre om
huset, og ellers spise kage og lave forskellige fælles
aktiviteter. Der var gang i både brætspil, bordtennis,
tegning og fingerstrik alt imens 2 elever underholdt
på klaveret.

Besøg fra EG
Tirsdag den 23. oktober havde vi besøg af en samfundsfagsklasse fra EG. De skulle høre om
Folkekirkens Hus, om udsathed og sårbarhed.
Hvornår er man sårbar, og hvornår ser man sig selv som sårbar?
Besøget var en rigtig god oplevelse for alle parter, der blev stillet nogle rigtig gode spørgsmål, og
der blev drøftet mange gode ting. Resultatet af besøget skulle munde ud i en opgave hvor eleverne skulle komme med forslag til hvordan vi i Folkekirkens Hus får udbredt kendskabet til os.

Fødevarebanken
Fra november åbner Fødevarebanken en rute mere i Esbjerg, og vi har fået
lov at komme med. Fødevarebanken henter overskudsmad ved forskellige
firmaer og producenter rundt i landet. Derefter kører de varerne ud til varmestuer, væresteder, sociale caféer osv. De levere til os hver tirsdag.
Vi kan aldrig vide helt præcist hvad de har med, da det afhænger af producenter og firmaerne. Vi ved fra Kirkens Korshærs varmestue, at de f.eks. får
dækket stort set alle deres mejeri-produkter gennem Fødevarebanken.
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Udsattedag 2018
Onsdag den 24. oktober deltog vi i SAND´s,
De hjemløses landsorganisation, arrangement af
Udsatte-dagen på Torvet i Esbjerg.
Vi havde stand sammen med Kirkens Korshærs
varmestue, hvor Kirkens Korshær serverede kage,
og Folkekirkens Hus serverede kaffe og te til kagen.
Vi langede 30 kander kaffe over disken i de 2 timer
arrangementet løb af staben. Ud over os og Kirkens Korshær deltog Recovery Bulls med streetfodbold-aktiviteter, og De Hjemløses Venner delte
tøj ud.
Arrangementet var rigtig godt besøgt, vejret
var med os og alle havde en rigtig hyggelig
eftermiddag.
Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed, og vi glæder os allerede til næste
år, hvor vi satser stærkt på at kunne stille
med spillere til fælles fodboldhold med Kirkens Korshærs Varmestue.
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Kreativ Onsdag
Dea, vores sociologistuderende, har taget initiativ til at starte en onsdags-café, hvor man kan
komme og være kreativ sammen med andre. Det er ikke et krav at man skal kunne en hel masse.
Man skal bare have lysten til at være kreativ med noget.

Foreløbig har vi materialer til smykkefremstilling, lidt strik og hækling, samt lidt selvhærdende ler
og lidt læder. Hvis nogen ligger inde med hæklenåle, stof-rester (gerne retro-mønstre), garn (uld
og bomuld), akrylmaling, lærreder osv. så tager vi gerne imod.

Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 15. november 2018 kl. 17.00 – 20.00 afholdes repræsentantskabsmøde for alle menighedsråd i Skads provsti.
Hvert menighedsråd har op til 2 stemmeberettigede medlemmer ved repræsentantskabsmøderne, hvoraf mindst det ene medlem skal være medlem af menighedsrådet. Der kan kun stemmes
ved direkte fremmøde på repræsentantskabsmødet

Julehygge
Lørdag den 1. december holder vi åbent i huset fra kl 13 – 17.
Vi jule-hygger med julemusik, æbleskiver, kaffe og varm kakao. Der
er mulighed for at lave forskelligt julepynt til huset, så kom og være
med til en hyggelig eftermiddag hvor vi pynter huset op til jul.
Der vil også være mulighed for at købe nogle af de ting Kreativ Onsdag har produceret. Pengene går til nye materialer til caféen.
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Praktikant
I uge 43-44-45 har vi haft Sandie Jørgensen i praktik som café-medarbejder. Sandie er 22 år, bor
i Bramming med sin kæreste og deres dreng på 2 år.
Til daglig er Sandie elev på produktionsskolen. Sandie hjalp til i caféen om formiddagen.

Støt en Konfi(mand)
Mandag den 5. november samt torsdag den 15. november lagde vi hus til workshop i samarbejde
med Kfum’s sociale arbejde Korn180.
Vi havde besøg af en hel masse 8.klasses elever der prøvede kræfter med forskellige udtryksformer. Hos os skulle de i grupper male et graffiti-maleri ud fra et selvvalgt tema, og hos Korn180
skulle de i værkstedet og lave et produkt der kunne være en lampe, et bord eller f.eks. noget tøj.
Klokken 14 mødtes alle i Folkekirkens Hus hvor alle værker blev præsenteret for et dommerpanel, der efter svær votering, udvalgte vinderne. Opgaven var, ud over at lave et kunstværk, at lave en lille tekst til værket, der sammen med værket bliver sat på facebook som en apetizer. Alle
værkerne bliver herefter sat til salg på Korn180 facebookside, hvor man kan byde på værkerne.
Alle penge går til projekt Støt en Konfi.
Projekt Støt en Konfi er et projekt i samarbejde med KFUM’S sociale arbejde Korn180 og Café
Finns Paraply, samt flere andre aktører i byen, hvor 5 konfirmander fra udsatte familier får en
konfirmation, hvor alt er betalt. Vi deltager, ud over samarbejde i forbindelse med workshops, ved
at lægge hus og frivillige til en konfirmation en weekend i foråret.
Gammelhavn sørger for maden, vi sørger for pynt og opdækning, frivillige til servering og anretning af maden, samt oprydning efter festen, som slutter kl. 18.
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Besøg af TV-Syd
Onsdag den 14. november kom TV-Syd forbi.
Indslaget bliver vist engang i uge 47.

Folkekirkens Hus Esbjerg — hvem er vi?
Folkekirkens Hus er beliggende Skolegade 52
overfor Vor Frelser Kirke i centrum af Esbjerg.
Folkekirkens Hus Esbjerg skal være et fysisk værested for:


Ungdomsgadepræsten og de unge der ønsker at
gøre brug af præstens tilbud og aktiviteter.



Socialpræsten og de unde udsatte under 30 år
som ønsker at gøre brug af præstens tilbud og
aktiviteter.



Café-arrangementer, foredrag, intimkoncerter,
filosofiske samtalesaloner og lign.

Huset skal være samlingssted for unge i Esbjerg. Her kan de 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.
Folkekirkens Hus kan være primus motor for opstart af fx madklubber, læseklubber osv.
Huset er et alkohol- og stoffrit værested. I åbningstiden er der altid en voksen ansvarlige tilstede.

Folkekirkens Hus er forankret i den danske Folkekirke og er et provsti-projekt i Skads Provsti.
Husets åbningstider:
Mandag: 9.30 - 13.30 * Tirsdag: 9.30 - 13.30 og 15.00 - 17.30 * Onsdag: 9.30 - 13.30
Torsdag: 9.30 - 13.30 og 15.00 - 19.30 * Fredag: 9.30 - 13.30
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Donationer
Tusind tak til Fanø Lægehus, der strikker huer, halsedisser, håndledsvarmere og strømper til os.
Det er nu muligt for de udsatte at hente lun strik hos os. Hvis andre har lyst til at strikke, mangler
vi især strømper i str 40-42 og 43-45, samt handsker.
Tusind tak til Kirkens Korshærs Genbrugsbutik, Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik og Danmission Genbrug Kvaglund for sofaborde, strikkepinde, bestik, diverse kurve, skåle osv.
Tak til alle jer der har doneret diverse brætspil, garn og strikkepinde til huset.
Hvis nogen har Ludo-spil, skakspil osv. i overskud, vil vi gerne overtage dem.
Donation bord
Sokker mm. fra Fanø

Donation garn

Dea i gang
med
støvsugeren
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