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VI ER HER IGEN
I forbindelse med at statsminister, Mette Frederiksen, den 11. marts gav meddelelse om nedlukning af
hele landet, blev vi selvfølgelig også lukket ned. Den 25. maj var vi igen klar til at åbne dørene for
brugerne af huset igen. Næsten 11 uger var døren låst. Det er lang tid for os alle, men især for vores
faste brugere, hvor sårbarheden virkelig blev tydelig. Ret hurtigt stod det klart, at det ikke bare var en
nedlukning på 14 dage, og det stod også hurtigt klart, at denne nedlukning, og anbefaling om isolation, fik
konsekvenser for vores brugere. Hvordan kunne vi på bedst mulig måde hjælpe dem igennem denne
periode hvor alt var, og meget stadig er, uvist.

Vores brugere har det dårligt med uforudsigelighed og uvished. De var bange, utrygge og ensomme.
Derfor besluttede vi i 3. uge af nedlukningen, at
forsøge os med et digitalt læsefællesskab, for
vores faste brugere. Vi oprettede en gruppe på
messenger, lavede videoopkald så vi alle sammen kunne se hinanden, og så læste Tove, som
er læseguide i vores mandags-læsefællesskab,
en historie eller et digt for os alle, som vores
efterfølgende snak kunne tage udgangspunkt i.
Det blev til mange sjove snakke, og lidt undervisning i, hvorfor vi tænder lys i vinduerne 4.
maj, hvorfor vi spiser varme hveder aftenen før
storbededag osv. Tove og jeg lærte også noget.
F.eks. at 4. maj ikke kun er Danmarks befrielse,
men også international star wars-dag. May the
force (fourth) be with you….
Så resten af nedlukningen mødtes vi med 4-6
brugere virtuelt to gange i ugen. Det var en god
måde for os, at få fornemmelse af hvordan det gik
hjemme hos hver enkelt, men også en god måde
for brugerne, at få fornemmelse af, at være en del
af et fællesskab. Onsdag inden Kristi himmelfart
mødtes vi på Dronning Louise, med dem fra
læsefælleskabet der havde lyst og mod på, at
komme ud blandt andre mennesker igen. Det blev
en rigtig hyggelig formiddag, men også en overvindelse for nogen.

Nu er vi i gang igen, og det er rigtig dejligt, at vi kan se hinanden i virkeligheden. Frem til første september holder vi åbent alle formiddage
samt tirsdag og onsdag eftermiddag. Madklub, lektiecafe samt
Drengerøvsaften starter op igen i september.

Torsdag den 23. april skulle der have været afholdt repræsentantskabsmøde. Det blev, ligesom alt andet, aflyst. Forretningsudvalget i Folkekirkens Hus besluttede efterfølgende, på et møde 18. juni, at aflyse repræsentantskabsmødet i år, da et møde i efteråret vil komme til at falde sammen med
menighedsrådsvalget. Derfor bliver næste repræsentantskabsmøde april 2021.
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SIDEN SIDST
Sankt Hans
Tirsdag den 23, juni skinnede solen fra en skyfri
himmel. Vi tændte op i bålfadende i baggården.
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor 23
unge mennesker kom forbi til hygge, snobrød og
ristede skumfiduser.
Det er helt sikkert et arrangement vi gentager
næste år.

Drengerøvsaften – også for piger
I efteråret havde vi en ung mand i praktik, som gerne ville holde en aften kun for drenge. Det blev til en
drengerøvsaften med pizza og brætspil. Det var en succes, så det ville vores frivillige gymnasie-gutter
gerne være med til en anden gang. Dog var der nogle piger, der syntes, at det var lidt snyd, at det kun var
for drenge, så derfor har vi nu budt pigerne med inden for også. Den første tirsdag i måneden mødes vi
kl. 17.30, bestiller pizzaer, hygger, spiser sammen og spiller spil.

Bruger fra kreativ onsdag
bidrager til udstilling på
Trapholt
I forbindelse med 100 året for genforeningen mellem Sønderjylland og Danmark, laver museet
Trapholt i Kolding en udstilling om grænser, i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj.
Grænseløse sting hedder den.
Trapholt har i den forbindelse inviteret borgere til i
fællesskab at diskutere grænser og genforeningens
betydning i dag i et stort kunstnerisk broderiprojekt.
I vinters kunne man således hente et broderi-kit på
museet, som man så kunne sidde derhjemme og
brodere ens eget bud på, hvad man forbinder med
grænser. Vi fik hentet et broderi-kit, og Helene, der
kommer i vores Kreative onsdags-café, gik i gang.
Det blev til et fint lille broderi, der nu er sendt
tilbage til Trapholt, så det kan komme med i den
store udstilling.
Onsdag den 1. juli kørte Helene sammen med en
af vores frivillige på tur til Kolding for at se udstillingen.
Det er dejligt, når vi kan være med til at give den
slags oplevelser også.
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Samarbejde med Rudbecks på Fanø
Rudbecks på Fanø er en lille hyggelig familie-ejet frokost og
delikatesseforretning med hjemmelavet, økologiske lokale produkter. Med fokus på grønne værdier, søgte de folk, der ville sy muleposer eller indkøbsnet af stof, gerne genbrugsstof. Og det ville
vores kreative hold gerne. Så onsdag eftermiddag og fredag formiddag producerer 2 af vores frivillige sammen med nogle
brugere muleposer, der kan købes til 25 kr. hos Rudbecks på
Fanø.
Beløbet går ubeskåret til Folkekirkens Hus, så vi får mulighed for
at lave endnu flere sjove ting eller arrangementer med brugerne.
I samme forbindelse tilbød Guldager symaskiner i Århus, at lave Rudbecks Logo som stoftryk, ganske
kvit og frit. Nu skal vi bare øve os i at stryge dem på muleposerne, så det ser pænt ud.

Kyndelmisse
Onsdag den 5. februar fejrede vi kyndelmisse sammen med Ballast,
KFUM’s sociale arbejde. Vi satte det store telt op i baggården og riggede
til med kogeplader osv. Vi skulle støbe lys og på den måde glædes ved
lysets komme. Alle skulle udhule et æble, hvor vi så kunne hælde
flydende stearin ned i, sammen med en væge. Når man så tænder sit
lys, dufter det dejligt af æble. Mens vi ventede på at stearinen skulle
størkne, blev der snakket, spillet fodbold i naboens baggård og spillet
spil indenfor.
Vi sluttede af med fællesspisning.

Læsefællesskab
I efteråret startede vi et læsefællesskab op med nogle af vores formiddags
brugere. Det er sådan en stor succes, at vi nu har udvidet konceptet så
gruppen nu mødes hver mandag. Hver 3. mandag kommer 2 bibliotekarer
fra hovedbiblioteket og taler om bøger inden for en bestemt genre, som
alle kan snakke med om. De andre mandage er det en af vores frivillige,
der er introduceret til impowerment-læsning, som foregår således, at læseguiden læser en tekst højt, som alle har fået udleveret. Bag efter taler man
om hvilke tanker, følelser eller evt. minder man fik undervejs. Til sidst
sluttes af med et digt, som alle kan gå hjem på.

Bygningsvedligehold
Skolegade 52 er et gammelt hus, og derfor er der løbende vedligehold på huset.
I løbet af sommeren vil der derfor blive gravet op rundt om huset, for at vi kan få
drænet, og forhåbentlig få fjernet noget fugt fra væggene i kælderen. Derudover
bliver facaden bag på huset pudset op.
Der kommer ny terrasse, hvor der bliver monteret en lovpligtig handicaplift.
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