FASTE AKTIVITETER:

UNGDOMSCENTER
KUNSTSTATIONEN
HVER MANDAG 14.00-22.00.
Som oftest samles vi omkring madlavningen,
hvor de unge på skift står for at lave lækker
mad til alle de deltagende.
Derudover er der fuld gang i playstationen,
computer, poolbord og brætspil. Når vejret er
til det, benytter vi meget Fruens Bøges
skovareal til at gå tur, eller griller i vores
egen hyggelige baghaven. Her tager vi også
ofte udendørsspil frem, såsom kongespil
mm.
Er din cykel punkteret, eller trænger til at få
smurt kæden, er du også kommet til det rette
sted. I vores kælder, har vi nemlig
cykelværksted, hvor der er mulighed for at
fikse sin cykel med hjælp fra Ayar.

Aktiviteter i SV
HØJME KLUBBEN

RASMUS RASK

SANDERUM

MANDAG KL, 14-22
Højme e-Sports klubben - ved skolegården
ned mod FKS hallen:
e-Sports undervisning og gaming med Rame
Lounge hygge med fremtidsønsker til det
nye SydVest ungdomscenter, Sara og
Pernille

Fra 2. september holder vi åben Mandag &
Torsdag fra kl. 13.00-17.00

VI ER TILBAGE !! :) Hver torsdag kl.
14.00-21.00 og fredag kl. 14.00-18.00.

Ungdomscenter aktiviteter
MANDAG I "LÆGE" VILLAEN KL. 13-17
e-Sport undervisning, Brætspil og Upcycling
af tasker, punge, gummi dyr mm.

ONSDAG KL, 14-22 Højme e-Sports
klubben - ved skolegården ned mod FKS
hallen:
e-Sports undervisning og gaming med Rame
Læder og andet kreativt, underviser Pernille

Ekstra åbent i august
TIRSDAG I "LÆGE" VILLAEN KL. 13-21
KL. 14-18 e-Sport undervisning m. Rame
efter kl 18 gaming til kl. 21.00
Brætspil, ungdoms Café
Mulighed for madlavning hvis du har lyst!

Vi holder til nede i spejlsalen, hvor der er fri
mulighed for at komme med sine ideer og
ønsker til hvad der skal ske. Ofte laver vi i
fællesskab mad sammen. Det koster et
symbolsk beløb ca. 15 kr.

Mulighed for fællesspisning med ugeinitiativ,
begge dage ;0)
Onsdagsbasket med Rame / Jonas

Ungdomscenter aktiviteter
TORSDAG I "LÆGE" VILLAEN KL. 13-21
KL. 14-18 e-Sport undervisning m. Rame
efter kl 18 gaming til kl. 21.00
Sport i gymnastiksalen / Hallen kl. 15-16.00
Fællesmøde - Det gode liv, Hvad vil vi
gerne?

Der er mulighed for at spille retrospil på
vores nintendo, spille rundt om bordet ved
bordtennisbordet, eller udfordre andre i
partners. Ind imellem tager på tur ud af
huset.
Det er meget forskelligt hvad vi finder på,
men det kan være en shoppetur i Odense
by, besøge andre Ungecentre,
sanseudstilling på Brandts, biograf, eller
noget helt andet. Andre gange slænger vi os
bare i sofaen og sætter en film på. Kom og
vær med :)

Ekstra åbent i august
FREDAG I "LÆGE" VILLAEN KL. 13-18
KL 15.00 Musik og samspil
Kl. 14.00 e-Sport

Adresse: andp@odense.dk

Telefon: 6375 9021

Kom indenfor - Vi udvikler os sammen
ALDERSBEGRÆNSNING
11 - 18 ÅR

