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Julehygge
Lørdag den 1. december havde vi åbent hus til julehygge. Vi flettede julehjerter og julestjerner. Hyggede med kaffe, te, kakao og æbleskiver, mens vi nød skøn musik leveret af Nathalia Florez (sang,
guitar og harmonika) og hendes kæreste Niklas Emborg
(kontrabas).
Vi kunne godt ha været flere, men vi havde været lidt sent ude med
annonceringen. Det gør vi bedre til næste jul

Julehygge med Bindeleddet og Skjoldbo
Onsdag den 12. december havde vi fællesspisning og julehygge
med projekt bindeleddet, som er et mentor-projekt for unge udsatte.
Folkekirkens Hus lagde lokaler til og serverede Gullasch, Bindeleddets koordinatorer sørgede for dessert og pakker til pakkespil.
Det var en rigtig hyggelig aften, hvor der både blev spist, snakket
og spillet spil.

Afsked med Dea
Fredag den 14. december havde Dea Sofie Gugerel sidste dag hos os. Dea har brugt sin 5. semesters praktik på sociologistudiet hos os. Dea har været en stor hjælp og en god sparringspartner for Karen i hele opstartsperioden. Dea har en fantastisk evne til at få brugerne af huset til at
være fælles om aktiviteterne her, og de har været rigtig glade for hendes interesse for dem.
Vi glæder os over at Dea fremover kommer i huset som frivillig.

Jobpraktikant
Den 3. december 2018 startede Dorte Davidsen i jobpraktik i køkkenet om formiddagen. Praktikken er nu forlænget så vi får glæde
af Dorte frem til slutningen af marts.
Fra 1. april ansættes Dorte i løntilskud i 4-6 måneder.
Det er rigtig dejligt og en stor hjælp i dagligdagen.

Kommer der nogen i huset?
Ja, det gør der. I januar var der 159 hoveder igennem huset, trods det at vi havde lukket hele uge
1. I februar var der 224 hoveder igennem huset, selvom vi kun havde formiddagsåbent i uge 7.
Så Folkekirkens Hus er kommet godt på vej.
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Ordination og indsættelse af Ungdomsgadepræsten
Søndag den 27. januar blev Line Søgaard Christensen indsat i Vor Frelsers kirke som byens ungdomsgadepræst.
Line holdt en flot prædiken, og efterfølgende var der
komsammen i sognehuset ved Vor Frelsers kirke.
Efterfølgende er Lines titel officielt ændret fra ungdomsgadepræst til ungdomspræst.
På billedet fra Ribe Domkirke er det Line til højre.

Støt en Konfi’
Mandag den 4. februar havde vi sidste workshop i samarbejde med Korn180. Denne dag var det
8. klasser fra Sønderrisskolen der lavede værker til fordel for projekt Støt en Konfi’. Vejret var ikke
med os denne dag, så det blev ikke til så meget graffiti, men i stedet sad eleverne inde og malede
med akrylmaling.
I Folkekirkens Hus holder vi
konfirmation for Frederik
den 30. maj. Gammelhavn
leverer maden, og vores
fantastiske frivillige gymnasieelever serverer og passer køkkenet.

Frivillige
Vi har nu en stab meget trofaste frivillige. De gør hver uge en kæmpe forskel for vores brugere.
Så godt som alle dage er dækket godt ind med frivillige, der lægger 3-4 timers arbejde i huset
hver eller hver anden uge.
Dog mangler vi at få besat nogle af vores onsdag eftermiddage, hvor vi har Kreativ onsdag. Så
hvis der skulle sidde nogle af vores læsere til nyhedsbrevet, der er kreative på den ene eller anden måde, og som har lyst til at bruge nogle timer hver eller hver anden onsdag, så er I meget
velkomne til at kontakte Karen Gejl, daglig leder af huset.

Billede
Torsdag den 21. februar havde vi besøg af Stiftets diakoniudvalg. I den
forbindelse fik vi overdraget diakoniudvalgets logo-billede fra
Arcus, til langtidsudlån.
Det passer så fint i vores hus, så det hænger nu flot over trappen.
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DR
Torsdag den 7. marts havde vi besøg af DR det meste af eftermiddagen og i madklubben. De er
ved at optage en programserie til tv om mænd i forskellige aldre. De skal over en længere periode følge en af vores hjemløse brugere, ”Hippie”. Programmet sendes næste vinter.

Udsatte-ligaen
Lørdag den 9. marts stillede vi op i Udsatteligaens fodboldturnering, arrangeret af Recovery
Bulls, som er en del af vores netværk. Vi stillede med hold med udskiftere, så i alt et hold på 6
personer, 3 af vores brugere og 3 af vores frivillige gymnasieelever. Vi klarede os ganske godt, i
betragtning af at en del af vores modspillere til dagligt spiller på serie 2,3 og 4 i forskellige fodboldklubber. Det lykkedes os at blive nr. 4 ud af 7 hold. Derudover var der et par af vores spillere
der fik lov at spille med i opvisningskampen: de udsatte mod politikerne, som altså denne lørdag
var Anders Kronborg og Jesper Frost Rasmussen, plus en stand-in fra Recovery Bulls, da politikerne ikke selv kunne stille med fuldt hold.
Et super godt arrangement. Alle havde en god dag, hvor det var fællesskabet der var i centrum.
Og alle er enige om, at hvis vi kan stille hold, så skal vi med igen de sidste 2 gange.
Tak til Semco, der har sponsoreret trøjer til os, så vi fremover kan spille
i samme trøjer alle sammen. Og tak til Ki-Vi.dk v. Stefan Hahn, for tryk
af vores navn på trøjerne.

Tænkepauser-første gang 21. marts kl. 19
En ny forståelse af De syv dødssynder. Oplæg ved sognepræst Martin Herbst.
Målet er mere livsmod og livsglæde. Rejsen dertil er en ny forståelse af de syv dødssynder.
I DE SYV GLÆDER gør Martin Herbst op med samtidens negative, fejlagtige syn på synd og viser, at de syv dødssynder er nøglen til at forstå, hvordan vi lever helhjertet, nyder livet sammen
og gør verden til et bedre sted for vore efterkommere.
Med vanlig dedikation og indsigt vender Martin Herbst i DE SYV GLÆDER mængder af litterære
og idéhistoriske sten i sin søgen efter sandheden om de syv dødssynder.
Hvordan opstod traditionen om de syv dødssynder? Hvorfor har den spillet en afgørende rolle for
det vestlige menneskes selvforståelse, dannelse og kultur? Hvem er de toneangivende dødssyndstænkere gennem historien? Var der andre end Martin Luther, der tog fejl, når de vendte de
syv dødssynder ryggen? Og hvordan kan vi som moderne mennesker forstå os selv bedre og udvikle os godt ved at begribe de syv dødssynder til bunds?
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Tænkepauser

I DE SYV GLÆDER formidler Martin Herbst svarene på disse spørgsmål, og undervejs bliver det
tydeligt, at læren de syv dødssynder ikke repræsenterer et uheldigt levn fra en mørk fortid, men
en kilde til selverkendelse, spiritualitet og livsmod.
Tilmelding til arrangementet seneste den 19. marts til:
mail@folkekirkenshus-esbjerg.dk eller på tlf.: 40119373. Pris: 75 kr. (studerende 30 kr.)

Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 25. april kl 17-20 i sognehuset ved Vor Frelsers Kirke.
Alle sogne i Skads provsti inviteres til repræsentantskabsmødet, som indledes med et foredrag af
forebyggelseskonsulent, Jesper Schwartz der fortæller om:

”Hvorfor gik det galt for Kaj – ung esbjergenser i 2019”
Efter foredraget vil der mulighed for spørgsmål. Vi spiser inden repræsentantskabet starter generalforsamlingen med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Aflæggelse af forretningsudvalgets beretning.
3) Forelæggelse af regnskab for det foregående år.
4) Budgetforslag for det kommende år og overslag over det efterfølgende år.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af 2 medlemmer fra menighedsrådene til forretningsudvalget.
På valg er Karen Hessellund, Zions sogn (villig til genvalg) Dorthe B. Petersen, Grundtvigs sogn (ønsker ikke at genopstille).
7) Eventuelt
Aftenen forventes afsluttet inden kl. 20.00.
Alle menighedsrådsmedlemmer, ansatte i kirken og andre interesserede er meget velkomne til
hele mødet. Det er dog kun de 2 valgte repræsentanter fra menighedsrådene, som har stemmeog taleret ved generalforsamlingen.
Af hensyn til det praktiske, vil vi gerne have tilmeldinger fra sognene senest
mandag den 22. april, til karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk
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