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Sommerferien er slut
Så er vi tilbage fra sommerferie.
Takket være Dorte, som vi har i løntilskud frem til 30. september, kunne vi holde huset åbent for brugere
stort set hele juli måned, hvor de fleste andre væresteder lukker ned. Dog måtte vi holde lukket i uge 31,
men ellers har vi holdt åbent alle formiddage på hverdagene samt tirsdag eftermiddag. Vi havde i foråret
overvejet at lukke huset hele juli for at spare timer. Vi kan nu se, at det var godt vi ikke gjorde det, da vi
faktisk har haft lige præcis 100 hoveder igennem huset i de 4 uger vi har holdt åbent.

Fyraftensgudstjeneste
I forbindelse med festugen i uge 33, holder vi fyraftensgudstjeneste i baggården torsdag den 15. august kl. 16.30-17.15.
Efter gudstjenesten byder vi på kaffe og kage, samtidig med er der mulighed for at se nærmere på huset.
Til gudstjenesten er det musikerne Alexander Hendriksen på klaver, Jeppe Madsen på trommer og Kristoffer Koch på bas, fra kulturskolens talentlinje, der spiller. Vi synger 4 salmer som vores 2 præster tilknyttet huset, socialpræst Ingelise Wenzel og ungdomspræst Line Søgaard Christensen, vil lave små refleksioner over.
Alle er velkomne.

Lørdagsåbent
Det er et stort ønske fra brugernes side, at vi kan holde åben en eller to lørdage i måneden. Vi arbejder på
muligheden, men det kræver at der er frivillige der har lyst til at bruge nogle timer herinde en lørdag i måneden, så der kan holdes åbent i huset fra kl 13 – 16.
Hvis der skulle sidde en læser der er blevet nysgerrig på at høre mere om det, og se om det kunne være
noget man gerne vil bruge sin tid på, så tag endelig kontakt til husets daglige leder Karen Gejl, enten på
mail: karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk eller mobilnr: 40119373.

Besøg af frivillige fra Kirkens Korshærs genbrugsafdeling i Haderslev
Tirsdag den 18. juni var alle de frivillige fra genbrugsafdelingen i Kirkens Korshær i Haderslev på besøg. De
var 42 personer afsted, og ville gerne høre om både Kirkens Korshærs sociale arbejde og om Folkekirkens
hus. Da ingen af vores steder kan rumme så mange mennesker, delte de sig op, så halvdelen var hos varmestuen i Exnersgade og den anden halvdel hos os. Det var en rigtig god oplevelse, både for os og for
dem. Det er dejligt at holde foredrag for mennesker der er så interesseret i vores hus. Efter foredraget
samlede de tilhørende ind og gav en flot donation på 750 kr. til aktiviteter i huset.
Skolegade 52, 6700 Esbjerg - www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

Side 1

NYHEDSBREV
AUGUST MÅNED 2019

Blue Action
I forbindelse med Blue Action holdt vi åbent i huset hele dagen, som pit-stop for forældre til Esbjergkonfirmanderne. I det gamle posthus havde Blue-Action arrangereret mødested for forældre til udenbyskonfirmanderne, og derfor aftalte vi med arrangørende at vi kunne tilbyde kaffe, og en stol at sidde på, til
konfirmandforældrene fra Esbjerg. Der var ikke mange forbi, måske havde vi været for sent ude og ikke
annonceret godt nok for vores tilstedeværelse, eller måske er behovet der ikke. Vi har i forretningsudvalget evalueret på vores deltagelse, og aftalt at vi gør det igen til næste år, med annoncering i god tid. Så må
vi vurdere derefter om der er et behov.

Støt en konfi’
Kristi Himmelfartsdag lagde vi hus til en konfirmation i
forbindelse med projekt Støt en Konfi’. Det var et rigtig
godt projekt, hvor mange aktører skulle spille sammen.
Hos os blev maden leveret fra restaurant Gammel Havn,
en lokal konditor donerede en flot kage til kaffen, kfum’s
sociale arbejde Korn180, som er tovholdere på projektet,
leverede drikkevarer, duge og servietter. Blomster til
bordpynt blev leveret af en lokal blomsterforretning. Ud
over lokaler, sørgede vores fantastiske frivillige gymnasieelever for, at maden blev varmet og serveret, og efterfølgende at der blev vasket op og ryddet op, så vi kunne holde almindelig åben fredag formiddag. Dagen før konfirmationen kom konfirmanden og hans familie og hjalp
med at dække borde og pynte op.
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Besøg fra Sydvestjyllands efterskole
På Sydvestjyllands efterskole har de en linje de kalder Ræk ud-linjen, hvor det handler om at række ud og
give en hånd til andre. En tirsdag i maj fik vi besøg af elever og lærer fra Ræk ud-linjen. De ville gerne høre
om Folkekirkens Hus, samtidig med de gerne ville give en hånd med i huset. Det var en rigtig god oplevelse for alle. Eleverne var rigtig gode til at indgå i det sociale arbejde og de aktiviteter vi har i huset tirsdag
eftermiddag, hvor bl.a. brugerne fra kraftcenteret kommer og snakker og spille spil.
Da eftermiddagen var omme, var alle enige om, at det bestemt ikke var sidste gang vi lavede noget sammen.

Frivillig-messe på UC-syd
Torsdag den 2. maj var der frivillig-messe på UC-syd, arrangeret af foreningen Vindrosen. Formålet med
dagen var, at forskellige foreninger der gør brug af frivillig arbejdskraft, havde mulighed for at gøre opmærksom på sig selv, i forhold til studerende der kunne have lyst til at yde et stykke frivilligt arbejde. Vi
havde en lille stand på messen ved siden af projekt Bindeledet, som også arbejder med udsatte unge. Det
var en rigtig hyggelig dag der bød på mange gode snakke med mulige frivillige. Vi håber at nogle af dem vi
snakkede med, har fået lyst til at være frivillige hos os efter sommerferien.

Udsatteligaen
Lørdag den 27. april deltog vi igen med et hold ved Udsatteligaens
fodboldturnering. Denne gang spillede vi i fine trøjer sponsoreret
af Semco og med tryk sponsoreret af Ki-Vi.dk.
Denne dag glædede vi os over at det ikke handler om at vinde,
men om at være med. Idet vi endte på sidstepladsen, og til sidst
måtte låne spillere fra andre hold, da vi de sidste to kampe kun
havde 1 spiller ud af 4 der ikke var skadet. Trods diverse skader
havde alle en sjov og hyggelig dag.
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Donation fra Lions
Fredag den 26. april var Karen Gejl sammen med Tove Porsholdt Andersen inviteret til 50-års jubilæum
ved Lions Ny Energi. Anledningen var at Lions i forbindelse med deres 50-års jubilæum gerne ville donere
50.000 kr. til gode formål. Ved receptionen fik vi overrakt en check på 25.000kr til færdiggørelse af flisebelægningen i baggården. Ud over os blev også vores samarbejdspartner Headspace betænkt med 25.000
kr.
Mandag den 17. juni gik entreprenøren i gang med flisearbejdet, og vi har nu et hyggeligt terrasseområde,
som allerede er taget i brug.
Et Lions-medlem donerede efterfølgende nogle flotte gamle træhavemøbler, inkl. hynder, til baggården.
Nu ønsker vi os lidt krukker med grønne planter og stauder. Så hvis nogen har nogle store krukker stående
de ikke bruger, tager vi gerne imod dem hos os.

Påskens Epistler med Elof Westergaard
Tirsdag den 9. april kom en flok nysgerrige deltagere fra en række af Esbjergs sogne. Der var inviteret til
en snak omkring epistellæsningerne op til påske. Et nyt skrift som vores Biskop Elof Westergaard og nogle
gode skrive- og diskussionsvenner havde barslet med tidligere på året.
De ca. 30 var samlet til en aften om at drøfte nogle af disse spændende tekster, og hvordan de kunne tage
sig ud i nye udtryksformer.
Det var dejligt at have en aften i Folkekirkens hus, hvor både præster, menighedsrådsmedlemmer og andre interesserede, som mødte talstærkt op, kunne drøfte oplæggene med hinanden og biskoppen, som
var dygtig og engageret som oplægs- og tovholder på aftenens snak.
Folkekirkens Hus, kan bestemt også bruges til andre end lige de unge. I den kommende sæson vil der blive
fulgt op med lignede debataftener, og enkelte andre arrangementer, hvor det er familien eller de voksne,
der er i centrum.

Praktikanter fra Frøstruphaves efterskole
Ugen før påske havde vi glæde af at være praktiksted for en pige fra Frøstruphave Efterskole. Laura var her
4 dage, hvor hun både deltog i formiddagscaféen, vores brætspilseftermiddag med Kraftcenteret og sluttede
af med madklubben torsdag aften. Det var en rigtig god oplevelse både for os og for Laura.
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