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HOT SPOT

TESSA-KONCERT 18/11
- for alle medlemmer af Ungehuset

Fra alle os i Ungehuset på Vesterbro Ungdomsgård
skal der lyde et kæmpe tak for, at I kom og deltog
til Tessa-koncerten d. 18. november. Det var en
kæmpe succes og fornøjelse at dele oplevelsen
sammen med alle jer unge!
Det er den hidtidige største begivenhed for
Ungehusets medlemmer, så vi håber, at I synes det
var lige så fedt som os, så lad os gøre det igen?
Måske har du allerede nu et ønske til, hvem der
skal komme og spille, hvis vi igen får muligheden
for at booke en af nutidens største danske
kunstnere?

Eller også har du måske en idé til, hvad vores næste

SOCIALE MEDIER

store torsdagsevent ellers kan være? Hvad kunne
være endnu federe end en koncert?

Nyhederne kommer først her, så
følg med:

Har du svaret på et eller flere af ovenstående
spørgsmål, så skriv til vores Instagram eller på
33550082. Dine ideer er altid mere end velkommen!

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

JULEFEST
Onsdag d. 22. december
kl. 16.00-20.00 holder
Ungehuet juleafslutning

UNGEHUSET I DECEMBER

med julebag, juleklip og

- tjek hjemmesiden www.vesterbro-ungdomsgaard.dk

højt humør.
Kom ned og spred god
julestemning, få
æbleskiver og lav noget
nyt julepynt til juletræet
inden det går løs d. 24.

Vi har hele tiden særlige events, ture og rejser i Ungehuset
og som oftest er torsdag aften vores eventdag. Her inviterer vi
bl.a. nogen udefra til at komme og lave aktiviteter, oplæg og
workshops.
7/12 - FISKEN:

Står du og mangler et fritidsjob? Så kan du få hjælp til at
søge et, når FISKEN kommer forbi. De har også nogle helt
konkrete jobtilbud med, som måske er noget for dig?
8/12 - SEXUALISTERNE:

Vores sexualister afholder trivselsbordet onsdag d. 8.
december kl. 20.00. Emnerne er bestemt af jer på forhånd.
9/12 - JULEJAM:

Årets første musikcafé kan endelig afholdes for vores bands,

CORONA

så der bliver knald på lyden og danseholdet giver også en
optræden eller to!

Lige pt. gælder der
udelukkende corona-

16/12 - SIND:

restriktioner for 7. klasser

SIND besøger vores trivselsbord og taler med om psykisk

i Ungehuset, da disse

sårbarhed med tips og tricks til, hvordan man håndterer at

også er opdelt i FK-tid.

være pårørende til en med psykiske udfordringer.

Dette skyldes også, at
smitten pt. er mest
udbredt på de yngre
klassetrin.
Følg med på Instagram
for de seneste
opdateringer.
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