Nyhedsbrev fra Fritidscenter Sofiendal i Multihuset. Maj 2018.

Først og fremmest tak til alle vi møder i Multihuset, og til alle jer i området for at have taget godt imod
vores tilbud. Mange børn og unge opsøger os, og vi er opsøgende i området. Vores formål er at sikre aktive
fælleskaber og ligeledes være synlige i området for at lave tidlig forebyggende indsats. Vi kan træffes i
Multihuset mandage, torsdage og fredage.
Vi samarbejder med mange forskellige samarbejdspartnere, der vil være med til at støtte op om
fælleskabet i området – både frivillige, organisationer, foreninger mfl. Det iblandt, Hasseris Boligselskab,
GYM AALBORG, GAME – Street Mekka, DGI, Ungdommens Røde Kors, Bydelsmødrene, Arabisk Børneklub
om at tilbyde en bred vifte af tilbud. Multihuset har også andre lokale brugere – dem inviterer gerne ind til
at lave spændende tilbud og aktiviteter sammen med områdets børn og unge.
Street organisationen GAME tilbyder, hver onsdag i sommerhalvåret, sammen med Fritidscentret Sofiendal
streetbasket træning i tidrummet kl. 17:00 til 18:00. Alle børn og unge kan deltage – så kom frisk og vær
med☺ Ønskes mere information, kontakt venligst GAME eller Fritidscenter Sofiendal.
I skolernes sommerferie er vi også tilstede i Multihuset.
I uge 27 laver vi aktiviteter i samarbejde med Hasseris Boligselskab og GYM AALBORG.
I uge 28 vil vi lave Street aktiviteter på Skaterbanen i Mulighedernes park – for nærmere info se program i
Multihuset.
Vores faste aktiviteter i Multihuset:
Mandage: Pigegruppe kl. 18-20. Vi starter op igen efter sommerferien. Tilbuddet er for piger, som ikke
benytter sig af de øvrige tilbud. Vi lave mad, kreative aktiviteter, spille brætspil og møde andre med
forskellige kulturbaggrunde. I samarbejde med bydelsmøderne vil vi i efteråret arrangere en kulturaften,
hvor piger og kvinder med forskellige baggrunde kan mødes.
Mandage: Fritidsjob café afholdes kl. 15-17. Unge kan få hjælp til at lave en ansøgning eller hjælp til at finde
et fritidsjob.
Torsdage: Fritidsaktiviteter for medlemmer og børn/unge i området. kl. 14-22. Street aktiviteter og
indendørs aktiviteter.
Torsdage: LEKTIECAFÈ i samarbejde med Ungdommens Røde Kors.
Fredage: Fritidsaktiviteter for medlemmer og børn/unge i området. Kl. 14-18 og første fredag i måneden kl.
18-22. Street aktiviteter, indendørs aktiviteter og fester.
Har I spørgsmål eller andet kan der rettes henvendelse til os i Multihuset eller i Fritidscenteret. Man kan
følge os på Facebook og Instagram: ”Fritidscenter Sofiendal”.
Alle ønskes en god og solrig sommer.
Kontakt informationer:

Venlig hilsen
Fritidscenter Sofiendal

Telefon nr.: 99 82 46 36
Telefon nr. Multihuset: 50 92 55 86
Souschef Malene Lyngberg Karlsen: 22 53 94 43
Centerleder Jacob Balling: 31 99 09 75

