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Filosofisk café-arrangement
Onsdag den 27. november har vi café-arrangement, også kaldet Tænkepause,
som er en filosofisk samtale-salon. Aftenens emne er ”Det gode liv”.
Højskolelærer og sognepræst Erling Kristensen, kommer og holder et kort oplæg om det gode liv, hvorefter vi sammen diskutere og samtaler om, hen over en
let anretning, hvad det gode liv betyder for os.
Alle er velkomne, men grundet begrænsede antal pladser, er det nødvendig
med tilmelding. For den nette sum af 50 kr. bliver du henført i en stemning á la 1920’ernes Paris i hyggeligt selskab med gode mennesker.

Julehygge 1. lørdag i advent
Igen i år holder vi julehygge i Folkekirkens Hus.
Lørdag den 30. november kl 13 – 15.30 serverer vi kaffe og æbleskiver, klipper
julepynt, snakker og hygger. Vi finder højskolesangbogen frem og synger nogle
af alle de gode julesange. Kom og vær med til at skyde adventstiden i gang.
Alle er velkomne.

Julebanko i Folkekirkens Hus
Mandag den 9. december kl. 18.30 afholder ungdomspræst Line Søgaard musikbanko, i samarbejde med
Treenighedskirkens ungekoordinator.
Temaet er julemusik
I stedet for at råbe tal op, så spiller vi musik og finder sangtitlerne på pladerne.
Der er gode præmier, og bankoplader kan købes for 5 kr.

Foredrag Flaskebarn – minder fra en rødvinsplettet opvækst
I samarbejde med Projekt Ballast inviterer vi til foredrag her i huset, med
forfatter Katrine Quorning onsdag den 11.december kl. 17 - 19. Hør Katrine
Quornings historie om at vokse op som barn af en alkoholiker. Herefter fortæller Ballast om arbejdet med at hjælpe børn og unge. I pausen vil der blive serveret kaffe og kage.
Publikum får mulighed for debat og spørgsmål til Katrine Quorning.
Foredraget er gratis, alle er velkomne, men grundet begrænsede pladser,
er tilmelding nødvendig til projektkoordinator Trine Stage Frausing:
tsf@kfumsoc.dk

Juleferie
Folkekirkens Hus holder lukket mellem 21. december og 2. januar.
Begge dage inklusiv.
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Siden sidst - Baggårdsgudstjeneste
Torsdag den 15. august holdt vi fyraftensgudstjeneste i baggården.
Vejret var ikke rigtig med os. Dmi havde meldt 8 mm regn kl. 17, og
det kom der! Heldigvis kunne alle lige nøjagtig sidde i tørvejr under
teltdugen.
Vi havde 3 musikere fra Kulturskolens talentlinje til at spille til salmerne og lidt ind imellem. Det gjorde de på allerfineste vis. Vores to præster, socialpræst Ingelise Wenzel og ungdomspræst Line Søgaard
Christensen lavede små refleksioner over salmerne.
Efter gudstjenesten var der kaffe og kage inden for, og mulighed for
at se huset, hvis nogen havde lyst til det.
Det er helt bestemt en gudstjenesteform vi gentager hernede.

Fest for de frivillig
Torsdag den 12. september havde vi aflyst madklubben, og brugte i
stedet aftenen på at fejre alle vores fantastiske frivillige.
Den dag var det de frivillige der blot skulle møde op, og lade sig opvarte af ansatte og forretningsudvalget. Vi spiste sammen, hyggede
og dystede i Jeopardy: De unge, altså dem under 50 år, mod de
gamle. (Det var de unge der vandt).
Præmien var en vandrepokal, der nu står og pynter i huset, til skræk
og advarsel, frem til næste år, hvor de gamle må se om de kan vinde
æren over på deres side.

Udsattedagen 2019
Onsdag den 23. oktober deltog vi i samarbejde med 9 andre foreninger for socialt udsatte, i Udsattedagen 2019. Det hele foregik på Torvet, med taler ved bl.a. formanden for social og arbejdsmarkedsudvalget, et medlem af Recovery Bulls, forstanderen fra Esbjerg forsorgshjem og gadejuristen. Der var tøjuddeling ved Hjemløses Venner, og gadefodbold ved Recovery Bulls. Vi delte en stand med Kirkens Korshærs varmestue, hvor de leverede kagen og vi leverede 40 liter kaffe, det var 10 liter mere end sidste år.
Mange lagde vejen forbi til en snak med de forskellige frivillige foreninger. Som noget nyt havde vi tænkt
bredere i forhold til at være socialt udsat, og derfor deltog i år også foreninger som Headspace og Ballast.

Læseklub i samarbejde med Esbjerg bibliotek
Den 4. november startede vi en læseklub op i samarbejde med Esbjerg bibliotek. Bibliotekarer fra Esbjerg
bibliotek vil hjælpe til med at indføre brugere, i Folkekirkens Hus, i litteraturens forskellige genrer.
Læseklubben er både for brugere, der allerede er bekendt med glæden ved litteratur, og brugere som har
lyst til at komme i gang med at læse. To bibliotekarer fra Esbjerg bibliotek deltager i læseklubben og præsenterer deltagerne for litteraturens forskellige genrer. Klubben mødes foreløbig hver anden mandag formiddag. Aftalen er at grupperne holdes på maksimalt 4 personer, da vores unge mennesker har det
svært i grupper med mange mennesker. Hvis der er stor søgning til læsegruppen, laver vi hellere flere
små grupper fremfor en stor gruppe. Det første læseklubben skal stifte bekendtskab med, er fantasygenren.
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Besøg er politiker
Fredag den 1. november havde vi besøg af SF-politiker Diana Mose, efter ønske fra en af vores brugere.
Han har selv diagnosen Aspergers, og er ked af uddannelsesmulighederne i Esbjerg, for unge med
Aspergers. Derfor ville han gerne mødes med en politiker og diskutere mulighederne for at tage en gymnasial uddannelse i Esbjerg, når man har diagnosen Aspergers. Denne udfordring tog Diana Mose op på
fineste vis. Vores bruger havde lavet et oplæg til mødet, dels om hans egne oplevelser af at føle sig kastet rundt i systemet, men også et generelt oplæg om, hvad det vil sige at være diagnosticeret Aspergers.
Hvad kendetegner en person med Aspergers, hvad er man god til, og især hvad har man svært ved. Det
blev et rigtigt godt møde.

Besøg af præsterne fra domprovstiet i Ribe
Tirsdag den 5. november havde vi besøg af domprovst og præster fra Ribe Domprovsti. Formålet med
besøget var dels at se huset og høre om hele projektet, fra de første tanker og til der hvor vi er nu. Men
især at høre om vores samarbejde med de forskellige instanser i Esbjerg kommune. Det var en rigtig god
aften, med mange interessante synspunkter og drøftelser.

Pris 50 kr. Tilmelding senest
mandag den 25. november
Tlf. 4011 9373 eller mail:
karen@folkekirkenshus-ebsjerg.dk
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