UNGDOMSCENTRE i

UNGODENSE

I UGE 33
GÅR DET LØS

ER DU MELLEM 11-18 ÅR?
- SÅ KOM OG VÆR MED, NÅR DE NYE UNGDOMSCENTRE
SLÅR DØRENE OP NI STEDER I BYEN EFTER SOMMERFERIEN!
Ungdomsskolen, UngOdense åbner ungdomscentre 9 steder i Odense efter
sommerferien i uge 33, 2017. Vi glæder os til at se dig og dine kammerater!
Du kommer ikke til at kede dig - du kan både have det sjovt og lære noget
I ungdomscentrene kan du deltage i en lang række forskellige aktiviteter på
eftermiddage og i aftentimerne – f.eks. køre mountainbike, dyste i e-sport, tage på
outdoor-adventure, spille bold, skate eller udfolde din kreativitet inden for kunst, dans,
musik, teater, håndværk, design, eller egne projekter og ideer. Derudover vil der blive
arrangeret ture ud af huset til forskellige arrangementer og events.
Hyg dig med dine venner og mød nye kammerater i Ungecaféen Hjertet i hvert
ungdomscenter er Ungecaféen, hvor der er plads til hygge, fede fritidsinteresser og sjov
med vennerne. Ungecaféen er også stedet, hvor du kan møde nye kammerater med
samme interesser som dig.
I caféen vil det være muligt at købe noget at drikke og snacks til den lille sult.
Vær med til at bestemme indholdet
Ungdomscentret er dit og dine venners eget mødested, hvor I kan få stor indflydelse
på en stor del af de tilbud, der er på programmet. Du kan altså være med til at skabe
spændende fritidsaktiviteter og events for dig og andre.
Vælg ungdomscenter efter interesse
Du bestemmer selv, hvilke ungdomscentre, du har lyst til at besøge - og du er mere end
velkommen til at komme i flere forskellige ungdomscentre. Alle ungdomscentre udbyder
noget forskelligt, så der skulle være mulighed for, at du kan finde et ungdomscenter med
aktiviteter, der interesserer dig.

Tjek vores hjemmeside ud for flere aktiviteter
Onsdag d. 9. august går vi i luften med vores nye hjemmeside, hvor du kan læse meget
mere om aktiviteterne i de enkelte ungdomscentre. Se det på: www.ungodense.dk
Aktiviteter i Tingløkke
Det er planen, at der også skal være et ungdomscenter i Odense SV, som skal dække
lokalområderne Tingløkke, Højme, Sanderum og Bellinge. Det bliver dog tidligst klar om
et år.
Der vil alligevel være mange tilbud til jer, som bor i Odense SV. Vi vil hver uge være til
stede i jeres lokalområder med forskellige aktiviteter. HUSK, at du gerne må benytte dig
af byens øvrige ni ungdomscentre.

ÅBEN UGE
Kom til ”Åben uge” i ungdomscentrene og prøv aktiviteterne af!
Kom sammen med vennerne eller tag dine forældre under armen, når vi slår dørene op for
”Åben Uge” i ungdomscentrene i ugerne 33 - 34.
Her kan du se ungdomscentrene og prøve nogle af aktiviteterne.
Se, hvornår de enkelte ungdomscentre holder åbent i skemaet på bagsiden i denne folder.

ALT DET PRAKTISKE

Hvad koster det?
Tilbuddet i ungdomscentrene er gratis at benytte.
Du skal dog regne med, at der kan være brugerbetaling på enkelte af de mange forskellige
aktiviteter, du kan deltage i.
Hvor og hvornår kan jeg melde mig til?
Det kræver ikke nogen tilmelding at være med. Du møder bare op i ungdomscentret.
Hvordan kommer jeg derhen?
I den første tid vil der være fælles følgeordning for elever i 5. og 6. klasse, så vi sammen kan
blive fortrolige med ruten til det nærmeste ungdomscenter. Nogle steder vil vi cykle, andre
steder vil vi tage bussen. Hold øje med opslag på skoleintra, hvor vi vil orientere om, hvordan
det konkret vil komme til at foregå.
Hvornår holder ungdomscentrene åbent?
I skemaet på bagsiden af denne folder kan du se en oversigt over de forskellige
ungdomscentres åbningsdage. Alle ungdomscentre åbner kl. 14.30 tre dage om ugen. De
forskellige aktiviteter starter fra kl.15.30. Derudover vil der ske events, undervisning og
arrangementer i planlagte weekender.
Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål, kan du kontakte dine lokale fritidsvejledere, som vil være tilstede på
din folkeskole som hidtil. Eller kontakt ungdomscentrenes daglige ledere, som du finder
kontaktoplysningerne på, i skemaet på bagsiden af denne folder.

Solbærvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 63 75 15 99

Rismarksvej 80
5200 Odense V
Tlf.: 63 75 57 66

Smedebakken 24
5270 Odense N
Tlf.: 63 75 57 87

Ørbækvej 42
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 75 90 23

Victoriagade 33
5000 Odense C
Tlf.: 63 75 23 64

Filosofgangen 19A
5000 Odense C
Tlf.: 63 75 80 27

Niels Bohrs Allé 210
5220 Odense SØ
Tlf.: 63 75 68 35

Danmarksgade 10D
5000 Odense C
Tlf.: 63 75 23 63

Ungdomscenter Hjallese

Ungdomscenter Højstrup

Ungdomscenter Kroggård

Ungdomscenter Rosengård

Ungdomscenter Skibhus

Ungdomscenter Spillestedet

Ungdomscenter Tornbjerg

Ungdomscenter Østre Plads

Aktiviteter i Tingløkke

Vollsmose Allé 20
5240 Odense NØ
Tlf.: 63 75 23 62

Ungdomscenter Camp U

Adresse:

Mandag, tirsdag og torsdag:
Kl. 14.30 - 21.30

Tirsdag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 – 22.00

Mandag, tirsdag og torsdag:
Kl. 14.30 – 21.30
Onsdag (kun café og fritidsvejledning):
Kl. 16.00 – 18.00
Mandag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 – 22.00

Mandag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 - 21.30
Tirsdag (kun café og fritidsvejledning):
Kl. 16.00 - 18.00
Tirsdag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 – 21.30

Mandag, tirsdag og onsdag:
Kl. 14.30 – 22.00

Tirsdag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 – 21.30

Mandag, onsdag og torsdag:
Kl. 14.30 - 21.30

Åbningstider:

Kun lokale aktiviteter indtil videre

14. august 2017

15. august 2017

14. august 2017

14. august 2017

15. august 2017

14. august 2017

14. august 2017

15. august 2017

14. august 2017

Første åbningsdag:

Oversigt over ungdomscentre, åbningstider og kontaktoplysninger

Anders Drejer Petersen
andp@odense.dk
29 79 71 48

Tahir Canbek
tc@odense.dk
20 23 05 84

Kirsten Wermuth Jensen
kwj@odense.dk
21 17 38 46

Anders Drejer Petersen
andp@odense.dk
29 79 71 48

Sanne Lindekilde Hansen
sblh@odense.dk
29 29 57 58

Anne Liff Rasmussen
anlr@odense.dk
40 28 90 23

Sanne Lindekilde Hansen
sblh@odense.dk
29 29 57 58

Erling Janum
eja@odense.dk
24 26 31 92

Nazim Gürkan
nazg@odense.dk
24 85 62 85

Tahir Canbek
tc@odense.dk
20 23 05 84

Kontakt til daglig leder:

