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HOT SPOT

UNGEHUSETS FESTIVAL!
- Lørdag d. 11. juni kl. 15.00-20.00

Sæt allerede nu kryds i kalenderen - for det
her vil du ikke gå glip af!
Sidst var vores hovednavn Tessa, men i denne
omgang er det Icekiid! Efter ønsker fra mange
af jer, var der flest der ville se Icekiid live, så
det kan vi love sker for fuld udblæsning, når
Ungehuset holder sin årlige festival lørdag d.
11. juni kl. 15.00-20.00.
Udover Icekiid vil vores egne bands og
dansehold optræde, og der vil være forskellige
boder og underholdning, hvor man kan gå på
opdagelse - fx i kreaprojekter eller på tyren
nede i hallen!
Vi glæder os til en hel dag fyldt med sjov
sammen med jer - og vi håber at I vil være
med til at gøre dagen endnu federe end
planlagt!
Har du spørgsmål til ovenstående, så skriv til
vores Instagram, cecilie@vesterbroungdomsgaard.dk eller på 33550082.

SOCIALE MEDIER
Nyhederne kommer først her, så
følg med:

Instagram: Ungehuset
Snapchat: vug-uh
Facebook: Ungehuset Vesterbro
Ungdomsgård

ÅBEN-KREA
Husk at vi stadig har
åbent i krea hver tirsdag
fra kl. 18.00-21.00
sammen med Nina.
I har ønsket flere

IDEER TIL DEN NYE SÆSON
- kom med dem!

kreadage, så det er nu det
skal prøves af inden den

Ungehuset er for jer unge, så vi har brug for jeres input

nye sæson går løs!

til, hvad der kunne være fedt, spændende og nyt i den

I vil løbende blive

nye sæson, der starter op til september.

inddraget i, hvad der skal
være muligt at lave.

Følg med på Instagram den kommende tid, hvor vi vil
tage stilling til, hvilke hold og aktiviteter, der skal være
mulige i den nye sæson.
Men har du allerede nu nogle ideer til, hvordan du
tænker, at Ungehuset skal se ud eller skal udbyde af
hold og event til september og sæsonen ud?
Så er det allerede NU du skal sige det videre til en af de
voksen om aftenen, så det kan komme med i det nye
katalog.

EKSAMENSANGST
Lider du af

OBS! I skal huske, at vi kun er udendørs efter pinsen,
hvor vi nyder det gode vejr, laver bål, spiller kongespil
på græsset og foldbold på multibanen.

eksamensangst og kunne
du godt brug nogle
metoder til at afhjæpe

UNGEHUSET

det? Så holder vi d. 30.
maj en workshop med
psykolog Sara Hauge. Det
er fra kl. 18.15-19.30 og du
tilmelder dig på
hjemmesiden eller på
cecilie@vesterbroungdomsgaard.dk.
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