UNGDOMSCENTER HØJSTRUP

AUGUST – DECEMBER 2020

AKTIVITETER FOR 5.,6. OG 7. ÅRGANG

Rismarksvej 80, 5200 Odense V

MUSICAL 2020
Hele efteråret vil stå i musicalens
tegn og vi får brug for alle. Foruden dem, som skal på scenen, er
der brug for børn/unge, som kunne tænke sig at lave kostumer, kulisser, lyd/lys, pressegruppe, bygge scene og meget mere…..
Vi laver fælles opstart og intro for
alle hold tirsdag d. 15.9 kl. 16.30 18.00, hvor du kan høre mere om
musicalen og tilmelde dig den
gruppe du helst vil være med i.

GUITARUNDERVISNING

KERAMIK FOR 5.+6. ÅRGANG

KERAMIK

Har du lyst til at eksperimentere
og udtrykke dig kreativt?
På holdet har vi fingrene i leret fra
starten og der kan arbejdes både
med brugsting –kopper, skåle,
smykker, vaser, men også med
skulpturelle og abstrakte udtryk.

Har du lyst til at eksperimentere
og udtrykke dig kreativt?
På holdet har vi fingrene i leret fra
starten og der kan arbejdes både
med brugsting –kopper, skåle,
smykker, vaser, men også med
skulpturelle og abstrakte udtryk.

Lær at spille den musik du kan lide
og som du kender. Du får mulighed for at blive dygtigere til at
spille guitar, men har også mulighed for at starte dit eget band
sammen med klassekammerater
eller gode venner.

Onsdage kl. 15-18/start 19.8
5.+6. årgang/max 14 på holdet
Tilmelding på ungodense.dk

Onsdage kl.18-20.45/ start 19.8
7.årgang-18år/max 14 på holdet
Tilmelding på ungodense.dk

Tirsdage kl. 15.30-17.30/start 18.8
Tilmelding på ungodense.dk

UCH: Keramiker Charlotte Koch
Jørgensen

UCH: Keramiker Charlotte Koch
Jørgensen

ROLLESPIL FOR 5.+.6.ÅRGANG

TØJDESIGN FOR 5.ÅRGANG

LEKTIECAFÉ

Er du glad for fantasy, fortællinger
og skuespil? På dette hold spiller vi
Dungeons & Dragons. Et spil hvor
eventyrere tager på farefulde
eventyr i en verden med elvere,
dværge og drager.

Vil du designe dit eget tøj, lave
omforandringer, snakker form, farver og stil, er dette holdet for dig.
Derudover skal vi lave kostumer til
vores fælles musical, hvor fantasien for alvor kommer i spil. Der er
ingen forudsætninger for deltagelse - alle kan være med.

Vidste du, at der i Højstrup Ungdomscenter hver onsdag sidder
en gruppe frivillige klar til at hjælpe dig med lektierne?
Hvis du har lyst til at bruge et par
hyggelige timer i selskab med de
frivillige og samtidig få ordnet lektierne, så skal du bare dukke op.

Mandage kl.14.00 -17.30/start 17.8
Tilmelding på ungodense.dk

Onsdage kl. 15.30-17.30

FOR 7.ÅRGANG-18 ÅR

UCH: Musiker August Halle

Musicalen opføres i januar måned
2021.

IDÉ & SKRIVEHOLD
Vi har store ambitioner om enten
at skrive eller omskrive en kendt
musical, derfor har vi som det første brug for en gruppe børn/unge,
som har en god fantasi, og som
synes, at det kunne være mega
fedt at være del af denne proces.
Planen er at vi mødes første gang
lørdag d. 22/8-20 fra kl. 10-16 i
UCHøjstrup.
Efterfølgende vil vi mødes 2 tirsdage d. 25/8-20 og 1/9 i tidsrummet kl. 15.30-17.30.
Tilmeld dig ”Musical 2020 idé &
skriveholdet” på ungodense.dk
UCH: Maria Juul Baasch & Freja
Bartelings

Tirsdage kl. 15-19/start 18.8/5.+6.
årgang / max 6 deltagere
Tilmelding på ungodense.dk
UCH: Christine Lunddahl

UCH:Mette-Line Nellemann Jensen

TECHSPACE

ROLLESPIL FOR 7.ÅRGANG –18ÅR

TØJDESIGN FOR 6. & 7. ÅRGANG

Vi laver stopmotionfilm, programmerer robotter, trykker vores egne
t-shirts, konstruerer 3D figurer og
meget andet.

Er du glad for fantasy, fortællinger
og skuespil? På dette hold spiller
vi Dungeons & Dragons. Et spil
hvor eventyrere tager på farefulde
eventyr i en verden med elvere,
dværge og drager.

Hver fredag åbner vi dørene for
tøjdesign for de store. Vi vil arbejde videre med kreative projekter,
såsom syning, strik, hækle, modetegning mm. Ligeledes vil vi være
deltagende i kostume-udvikling til
vores fælles musical.

Mandage kl.14.30-17.30/start 17.8
Tilmelding ungodense.dk
UCH: Jakob Rosenberg

Torsdage kl. 16-20/start 20.8/ 7.
årgang– 18 år / max. 6 deltagere
Tilmelding på ungodense.dk
UCH: Christine Lunddahl

Fredage kl. 14.00-17.00/start 21.8
Tilmelding på ungodense.dk
UCH:Mette-Line Nellemann Jensen

Inden du tilmelder dig en holdaktivitet er du velkommen til at
komme og se om det er noget
for dig.
Hvis der er ledige pladser kan du
godt tilmelde dig et hold, selv
om det er startet.
Du tilmelder dig hold på
ungodense.dk under Ungdomscenter Højstrup.
Ungdomscentret er åbent for alle unge fra 5.,6. og 7. årgang:
Mandag, tirsdag, onsdag
kl. 14-18
samt for 7. årgang
tillige kl.18.30-21.45
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WEEKENDAKTIVITETER

LANGELANDSFORTET

SPONTAN ONSDAG
Det kreative værksted er åbent
hver onsdag eftermiddag - du kan
bare droppe ind og gå i gang!
Vi har mange gratis materialer,
som du frit kan bruge - men ved
nogle materialer er der betaling.
Du kan betale med Mobilepay eller kontant.
UCH: Joy Ødegaard-Frederiksen

Dørene åbner fredag d. 30/102020, hvor Ungdomscenter Højstrup holder Halloween for 5.-7.
årgang. Det vil foregå fra kl. 16.00
til kl. 22.00.
Kom sminket og udklædt.
Hvis I ikke har sminke hjemme, så
kom kl. 16.00 og bliv endnu mere
uhyggelig.
Menuen består af et lig med ta’
selv indvolde, rådne troldeknogler
og fyldte kakerlakker.
Efter aftensmaden vil bedste udklædning blive kåret.
Derefter er det tid til at komme i
Halloween-kælderen.
I løbet af hele aftenen vil der være
små konkurrencer.
Prisen er 40 kr.

FODBOLD GOLF!
8 tirsdage kan du komme med Højstrup Ungdomscenter ud i solen og
spille Fodbold Golf

Tilmelding og betaling skal ske via
Ungodense.dk under Ungdomscenter Højstrup senest fredag d.
23/10-2020.

Lørdag d.10. oktober kl. 9 kører vi
mod Langeland og oplever det
store Langelandsfort sammen.
Her er der rig mulighed for at gå
rundt, se, høre og mærke på historien. Oplev f.eks. den særlige
stemning i ubåden ”Springeren”,
gå ombord på minestrygeren
”Askø” og stå ansigt til ansigt med
det legendariske kampfly MIG-23.
Hvis stemningen og humøret er til
det, så vil vi køre på en lille isjagt
til allersidst.
Vi mødes i Højstrup Ungdomscenter kl. 9.00, hvor vi spiser morgenmad sammen.
Vi er hjemme igen ca. kl. 16
(Børnene får at vide, at de skal
skrive på deres mobiler, når vi
nærmer os UCH).
I alt 16 pladser - først til mølle.
Tilmelding på ungodense.dk
Aktiviteten er GRATIS
Medbring: Lommepenge og madpakke.
UCH: Peter Kenny og Teis Holmsted Jensen

KLATRETUR
I FUNKY MONKEY PARK
Lørdag d. 12. september kl. 9.00
kører vi mod Funky Monkey Park
og klatrer sammen.
Vi mødes i Højstrup Ungdomscenter kl. 9.00, hvor vi spiser morgenmad sammen.
Vi er hjemme igen ca. kl.15
(Børnene får at vide, at de skal
skrive på deres mobiler, når vi kører hjemad).
I alt 16 pladser - først til mølle.
Tilmelding på ungodense.dk
Aktiviteten koster 140 kr.
Deadline for tilmelding fredag d. 2
oktober
Medbring: Lommepenge, madpakke, praktisk tøj.
UCH: Peter Kenny og Teis Holmsted Jensen

1. Tirsdag d.18/8
2. Tirsdag d. 25/8
3. Tirsdag d. 1/9
4. Tirsdag d. 15/9

Vi glæder os til nogle uhyggelige
timer sammen med jer.

5. Tirsdag d. 22/9

Alle fredage i november

6. Tirsdag d. 29/9
7. Tirsdag d. 20/10

Vi mødes i UCH kl. 16:00, og laver lækker aftensmad sammen.

Tirsdag d. 27/10
Klokken 15.30-18.00 kan du komme med Højstrup Ungdomscenter
til Fodbold Golf i Blommenslyst.
(Jo hurtigere alle tilmeldte møder
op, jo hurtigere kan vi komme afsted).
Vi mødes i Højstrup Ungdomscenter og kører med UCH bussen mod
Golfbanen
Valgfrit med lommepenge
Denne aktivitet koster 30 kr. pr.
gang.
6 pladser pr. gang (først til mølle)
Tilmelding: Ungodense.dk
UCH: Peter Kenny

Kl. 17:45 cykler/kører vi over til
skøjtehallen.

FREDAG D. 4. SEPTEMBER
KL. 16-20
Konkurrencer, musik, underholdning og lækker mad—kom og vær
med!

Vi giver skøjterne, det vil sige, at
arrangementet koster 35,- for
mad og indgang til isdisko.
Husk lommepenge, hvis I skal
købe drikkelse i skøjtehallen.

SHOPPINGTUR TIL
GRÆNSEN OG FLENBORG
Lørdag d. 21. november kl. 9 kører
vi til Tyskland og handler ved
grænsen. Derefter kører vi til
Flensborg, går rundt, shopper og
hygger sammen :)
Vi er ca. hjemme igen kl. 18
(Børnene får at vide, at de skal
skrive på deres mobiler, når vi kører over broen).
I alt 16 pladser - først til mølle.

Kl. 21:30 kan I blive hentet af
mor og far foran skøjtehallen.

Tilmelding på ungodense.dk

Det er gratis at deltage.

Der er også mulighed for at følges med os voksne tilbage til
ungdomscenteret.

Mødested: Ungdomscenter Højstrup.

Tilmelding på ungodense.dk senest 1.9.2020

Tilmelding på ungodense.dk

Medbring: Pas, Lommepenge,
Madpakke.

Vi glæder os til at se jer!
UCH: Demo, Joy, Freja og Iben.

Gratis at deltage

UCH: Peter Kenny og Teis Holmsted Jensen
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BLM - Bål Leg Mad
Hver mandag laver vi mad over
bål, hvor vi tænder op for bålet
kl.14.00.
Der vil være nogle forskellige udeaktiviteter, som kongespil, kæmpe
ludo og frisbee. I har mulighed for
at være med til at planlægge både
aktiviteterne og maden.
Kræver ikke tilmelding.
UCH: Joy Ødegaard-Frederiksen

UDSMYKNING AF ”HUSET”
I UBBERUD FOR 5.+6. ÅRGANG
Nu har vi jo været så heldige at
få hele “HUSET” malet i Ubberuds lokale aktivitetssted, så nu
skal vi i gang med at få noget
fedt på væggene.
Derfor starter vi et hold op hvor
vi skal lave malerier som skal
hænges op. Vi vil arbejde med
forskellige maleteknikker som fx.
graffiti, malertape, struktur og
hvad I ellers har af forskellige
ideer og forslag.
Holdet vil som udgangspunkt være torsdage fra kl. 15.00-16.30 og
vil foregå i “HUSET”.

UNGEBIBLIOTEK

UNGEMØDER

Hyg dig i læsehjørnet med en god
bog eller tegneserie—eller lån den
med hjem—her er masser af nye
spændende bøger.

En gang om måneden holder vi
fællesmøder i ungdomscentret,
hvor man kan høre om kommende
aktiviteter og være med til at bestemme—bagefter er der fællesspisning. Du kan se hvornår vi holder ungemøde på infotavlen i ungdomscentret.

EFTERÅRSFERIE
Hvad skal du lave
i din efterårsferie?
Kom med forslag til spændende
aktiviteter og ture og vær med til
at planlægge dem. Du er ikke
alene - vi gør det sammen!

Skal I holde jeres næste
klassefest eller overnatning i
Ungdomscenter Højstrup?

Vi starter torsdag d. 27/8-20 og
regner med at vi holder afslutning/fremvisning torsdag d.
26/11-20, hvor familier vil blive
inviteret.
Tilmelding på ungodense.dk
UCH: Freja Bartelings

PROJEKTVÆRKSTEDET
Udgangspunktet for værkstedet
er, at vi arbejder med vores færdigheder indenfor håndværk. Det
kan være smykkefremstilling, horn
- og benarbejde, stenslibning, gipsstøbning eller LED.
For 5-6. klasses elever er det i den
lette ende af håndværk vi starter
med og derfra udvikler færdighederne.
7. Klasse og opefter vil det være
mere avanceret håndværk og længerevarende byggeprojekter.
Onsdage kl. 15-18 / start 19.8 / 5.6. årgang
Onsdage kl. 18.30-21.30 / start
19.8 / for 7. årgang—18 år.
Tilmelding på ungodense.dk
UCH: Hakan Cetin

JULEAFSLUTNING
& ÅBENT HUS
ONSDAG D.16/12

UC Højstrup vil gerne invitere alle
fra 5., 6. og 7. klasse indenfor til
den dejligste julehygge, hvor der
vil være suppe, æbleskiver og
vand/kaffe.
På selve dagen vil der være forskellige små aktiviteter fra kl.
14.00-18.30 bl.a.:
Julebag
Juleklip
Julebanko (kl. 16)
Fra kl. 17.00-18.00 er din familie
velkommen til at kigge forbi og få
varm suppe og bagte godter.

Course on Indian Culture and Ancient India
Curious to know about India?
Here is the course about the culture and traditions of the 7 th largest
country in the world with a history more than 15000 years. The course
includes Mythological aspects, history of the country, ancient ways of
living life, traditions and customs, Science innovations in ancient times.
The most glorious thing is Unity in Diversity with more than 400 languages spoken and wide variety of traditions and customs. The course
also includes charming Bollywood dance styles in the folk form also Yoga for kids to improve concentration and logical thinking abilities. Sanskrit verses chanting and knowing meaning of them will make the kids
to be focused and goal oriented. If kids learn cooking simple recipes, it
will give mothers a bit of relief. So let’s enjoy in an Indian way.

Tag din familie i hånden og kom
ned og sig god jul samt få en hyggelig dag sammen med dine venner, familie og UC Højstrups team.

Teacher : Neha Kane, Master in Computer Science with 14+ years of experience as an assistant professor in University Colleges.

Tilmelding på ungodense.dk senest 14.12.

Online registration: ungodense.dk (Ungdomscenter Højstrup).

The course is from 15-18 (3-6pm) on Mondays / starting 17.8.

