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Det sker i huset
Vi er i øjeblikket i gang med en stor
udvendig renovering af huset. Der
bliver drænet hele vejen rundt om
huset. Der bliver skiftet fuger ud på hele
øst-gavlen.
Efterfølgende bliver syd-gavlen pudset,
sternbrædder bliver skiftet, ny
hoveddør kommer i og der bliver lavet
flugtveje i kælderrummene. Det
endelige resultat kommer til at stå med
en udvidet træterrasse med
handicaplift monteret langs med
væggen ind mod køkkenet.
Når der er drænet udvendigt, skulle
kælderen gerne blive så tør, at vi kan
begynde at bruge den til aktiviteter.
Vi har været så heldige, at få fat i nogle
gamle biografstole, så vi i det

ene kælderrum kan indrette en lille
biograf. I det andet kælderrum
bliver der enten lavet kreativt
værksted, eller også bliver tv-stuen
flyttet i kælderen, så det kreative
værksted kan være i stueetagen.
Om alt går vel, står renoveringen
færdig inden jul, så vi kan begynde
at male kælder-rummene i første
kvartal af i det nye år. Så hvis nogen
har lyst til at kravle i malertøjet og
give en hånd med, er I meget
velkomne til at kontakte den
daglige leder, Karen Gejl på tlf. 40
11 93 73 eller mail
karen@folkekirkenshus-esbjerg.dk

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021
Repræsentantskabsmødet, der skulle være
afholdt i foråret 2020, blev
som bekendt aflyst.
Ny dato er sat til
14. april 2021
kl. 17.00 i Vor Frelser
Sogns sognehus.
Dagsorden og
indkaldelse vil ske via
næste nyhedsbrev samt
på hjemmeside og på
DAP'en

Julehygge i huset

Julekalender

Lørdag den 28. november
klokken 13 - 15 har vi, traditionen
tro, julehygge i Folkekirkens Hus. Vi
serverer æbleskiver og vafler, hører
julemusik og fletter julestjerner og
andet julepynt.
Alle er velkomne

Fra den 1. december og frem til
den 24. december, vil der
hver dag blive lagt en lille sekvens på vores facebookside og
hjemmeside, med en his-torie fra
Peter A.G. Nielsens julekalender

”en vinterbaders notater fra
menneskehavet”.

Vi har fået lov af forlaget
Eksistensen og forfatter og
musiker Peter A.G. Nielsen, til at
læse historierne op og lægge
dem på vores sociale medier. Vi
håber jer, der følger os, vil synes,
det er en hyg-gelig lille ting.

En at tale med
Eller sjælesorg, som det hed-der
på kirkesprog. Sjælesorg er
omsorg for sjælen i betydning-en
omsorg for det hele men-neske –
og er en mulighed for at tale med
et andet menneske
om lige præcis det, der tynger
eller fylder for dig. Det kan være
alt fra mindre udfordring-er til
sorg, sygdom, ensomhed,
personlige problemer, familierelationer, tvivl, tro og tanker

om fremtiden. Der er ikke noget
rigtigt eller forkert at henvende sig
til os med.
Hos os er der er mulighed for at
tale med ungdomspræsten eller
kirke- og kulturmedarbejderen.
Der er rigtig mange af
husets brugere, der gør brug af
muligheden for en at tale med. Vi
har efter nedlukningen af huset i
foråret oplevet et stort behov for,
at vi er til rådighed for personlige
samtaler.

Folkekirkens Hus og
Covid-19
Som alle andre steder er vi
underlagt restrik-tioner. Vi
må fortsat være 20
personer i stueetagen. Alle
skal bære mundbind når de
ikke sidder ned. Vi udleverer selvfølgelig
mundbind til dem der af
den ene eller anden årsag
ikke selv har med.
Vi oplever et lille fald i antal
brugere. Nogle af vores
brugere har det
psykisk rigtig dårligt og har
svært ved at komme ud.
Andre har indsnævret deres
færden, så de ikke kommer
alt for mange forskellige
steder for at mindske
risikoen for at bliver smittet
med Covid-19.
En del af vores faste
brugere har fået praktikpladser eller arbejde, og har
derfor ikke så stort et behov
for at komme her om
formiddagen. Hvilket er
meget positivt set med
vores øjne.
Vi gennemfører en del af
vores faste aktiviteter, men
har også nogle
aktiviteter, der er sat på
vågeblus, da der skal
ændres lidt på konceptet
og tidspunktet.
Stor tak til alle jer frivillige der
troligt møder op og står til
rådighed for vores unge
mennesker trods det, at vi
lever i en tid med corona.

Tur til Nebel
Fiskesø
Torsdag den 24. september
drog vi afsted på fisketur til
Nebel fiskesø, med 4 brugere.
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor vejret artede sig
helt perfekt. Vi havde pakket
madkurv og fiskestænger. For
nogle var det første, gang de
prøvede at fiske, og andre var
garvede fiskere. Det var ikke
meget, der bed på, en enkelt lille
skalle blev det til. Men vi fik
hygget os, grint og talt om
mangt og meget. Det er bestemt ikke sidste gang, vi tager
på fisketur.

Morten Bisp
Hed slet ikke Morten, men
Martin. Morten er en
fordanskning af Martin, og
derfor kalder vi det
Mortensaften.
Martin blev munk som ca.
20-årig. Han blev forfulgt i sit
hjemland, det nuværende
Ungarn, og blev fordrevet til
Gallien, hvor han slog sig
ned i et kloster i Portiers. Her
levede han fromt og roligt
og fik ry af at være en god
og hellig mand.
Han fik så godt et ry, at
befolkningen i Tours ville
vælge ham til biskop, men
det var Martin ikke
interesseret i.

Den med gåsen - som er
blevet en and.

Mortens And
Torsdag den 12. november
fejrede vi Mortens Aften i madklubben. Vores søde frivillige
studenter kom og lavede stegt
and, brune og hvide kartofler,
sovs og rødkål til de af husets
unge brugere, der havde lyst til at
være med.
Der var 9 til spisning, og der blev
grint, snakket og hygget.

Historien fortæller, at da
indbyggerne i Tours ville
udnævne Martin til biskop,
gemte han sig i en gåsesti.
Gæssene brød sig ikke om
besøget, og de skræppede
op og afslørede Martin, der
blev fundet og tvunget til at
påtage sig embedet som
biskop over byen.
Som hævn foranstaltede
Martin, at alle husstande en
gang om året skulle slagte
mindst én gås og spise den
på den dag, hvor Martin
blev afsløret. Sådan fik
Martin sin hævn over de
åbenmundede gæs.

Den Sociale Kage

- et bid med mening

Vi har løbende praktikanter i
huset. Vi fungerer som
praktiksted for mennesker med
brug for små indsatser, enten
fordi de er psykisk udfordret, eller
fordi de har
fysiske skavanker, der gør, at de
ikke kan passe et alminde-ligt
job. Det vil sige, at hos os kan de
være i praktik i meget få timer om
ugen.
I øjeblikket har vi 3 praktikanter
på forskellige dage i huset. En
går Dorte til hånde i køkkenet, en
anden har lidt pedel-opgaver, og
en tredje er i praktik i vores
kreative værksted.

Vi arbejder på at starte et nyt
projekt op, Den Sociale
Kage, hvor vi bager brød og
kager til mindre arrangemen-ter
rundt omkring. Vi har bl.a. bagt til
strikkecaféen i Guld-ager
sognehus, og skulle have bagt til
2 sognearrange-menter i
Hjerting, som des-værre blev
aflyst grundet Covid-19. Vi har
bagt morgenbrød til et lægehus i
midtbyen samt til et lærer-møde
på en af byens skoler.
Tanken er, at unge mennes-ker
med micro-indsatser i Esbjerg
kommune kan komme i praktik i
projektet ”Den Sociale Kage”, og
være en del af det team, der
sørger
for bagværk til de menighedsråd og andre, som har bestilt
brød hos os.

''Vær vågne, stå
fast i troen, vær
mandige og
stærke! Alting hos
jer skal ske i
kærlighed''
1 KORINTHERBREV
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Åbningstider
Mandag 9.30 - 13.30
Tirsdag 9.30 - 17.30
onsdag 9.30 - 17.30
Torsdag 9.30 - 17.30
Fredag 9.30 - 13.30
Kontakt:
Folkekirkens Hus Esbjerg
Skolegade 52
6700 Esbjerg
Tlf: 40 11 93 73
Mail: mail@folkekirkenshus-esbjerg.dk
www.folkekirkenshus-esbjerg.dk

