NYHEDSBREV

JAN. 2022

HOT SPOT

GENÅBNING 5. JANUAR
- for alle medlemmer af Ungehuset

Vi genåbner, ligesom skolerne, onsdag d. 5.
januar. Åbningstiderne er som sædvanligvis:
Mandag til torsdag fra 18.00-22.00 (7. til 21.00)
og søndag fra 16.00-20.00.
Grundet de nuværende coronarestriktioner er
7. klasserne opdelt efter, hvilken skole de
kommer fra. Nedenstående er fordelingen:
- Mandag er for 7. klasser fra TDS
- Tirsdag er for 7. klasser fra VNS og
privatskoler
- Onsdag er for 7. klasser fra GAS
- Torsdag er for 7. klasser fra OEH
- Søndag kan der ikke komme 7. klasser
Når vi igen har mulighed for at åbne mere op,
vil der også være flere events og
arrangementer at se frem til!
Har du spørgsmål til ovenstående, så skriv til
vores Instagram eller på 33550082.

SOCIALE MEDIER
Nyhederne kommer først her, så
følg med:

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

NY MEDARB.
Torsdag d. 6. januar kan
du møde Christian for
første gang. Christian er

AFLYSNING AF SKITUREN

ny i idrætsteamet og vil

- men vi tager afsted igen!

lave fede idrætsaktiviteter
hver torsdag aften
fremadrettet.
Har du en idé til, hvad det
skal være? Så skriv på

Grundet de nyeste restriktioner, der er indført i Østrig,
har vi været nødt til at aflyse skituren i vinterferien. Det
er virkelig ærgerligt, da vi alle havde glædet os meget

Instagram eller på

til oplevelsen sammen med jer! Det er nu andet år i

33550082.

træk, at vi ikke kommer afsted, men den gode nyhed er,
at vi vil tage afsted, så snart der igen er mulighed for
det.
Lige pt. forsøger vi at arrangere en ny skitur i
påskeferien. Hvis du allerede nu gerne vil sikre dig en
plads, skal du skrive til cecilie@vesterbroungdomsgaard.dk. Så er du iblandt dem, der først får
besked, når den nye skitur kommer op på
hjemmesiden. Dem, der allerede var tilmeldt den
oprindelige skitur, vil også få besked før andre om

UDD. DAG

gentilmelding, så disse behøver ikke sende en mail.

Vi afholder
uddannelsesdag på
mandag d. 19. januar.
Dagen kommer til at tage
afsæt i medarbejdernes

UNGEHUSET

egne erfaringer med
uddannelse samt give
gode råd og oplysning
ang. de unges fremtidige
uddannelsesvalg og
parathed. Dagen er en
kickstart til optagelse.dk
og kræver ingen
tilmelding.

Absalonsgade 8
post@vesterbroungdomsgaard.dk
33 55 00 80
www.vesterbroungdomsgaard.dk

