Ungdomscenter
Østre Plads

Danmarksgade 10 D
5000, Odense C

UngOdense.dk

Om centret:

Ungdomscenter Østre Plads er et center med fokus på bæredygtighed. I vores café går
vi meget op i affaldssortering. I det kreative værksted bestræber vi os på at anvende
genbrugsmaterialer. I Swap-stationen hjælper vi med at upcycle dit brugte tøj. I frisøren
laver vi bl.a. vores egne produkter af naturmaterialer. I vores Outdoor-område laver vi
mad på naturlig og bæredygtig vis. Osv., osv., osv…
På Østre Plads er der plads til børn og unges egne idéer og projekter. Vi vil skabe rum
til, at børn og unge sammen, kan være med til at realisere deres idéer til hvordan ungdomscentret skal se ud og fungere til dagligt.
Du skal have det sjovt med de venner, du tager med til centret og de nye venner som du
møder i centret. Det er vores mission. Samtidig ønsker vi også at tilbyde en lang række udviklende aktiviteter, så du kan afprøve og udvikle dine talenter indenfor en lang
række områder.

Åbningstider:

		Mandag
		Tirsdag
		Torsdag
		Fredag

13.00-21.00
13.00-21.00
13.00-21.00
13.30-17.00 (Fredags-café)

Adresse:
Danmarksgade 10 D, 5000 Odense

Café:

Caféen er Østre Plads’ samlingssted. Det
er hér vi spiser, hygger, spiller og hører
musik. Serpil laver dagens ret hver torsdag og Anne bager boller om tirsdagen.
Der er gratis saftevand og the på kanden.
Man kan købe mad og drikke i køkkenet

Betaling:

Gratis!
Det er gratis at gå i alle Ungdomscentre i Odense.
Der kan være brugerbetaling ved visse aktiviteter (krea, frisør, ture, osv.)

Faste aktiviteter
Frisør:

Outdoor:

I frisørsalonen kan du få farvet, vasket
eller flettet dit hår. Du kan også få lagt
makeup eller neglelak. Vi forsøger at være
bæredygtige i salonen og de fleste materialer er organiske (der er dog undtagelser).

Info:
Man skal have forældretilladelse, da nogle
børn kan have allergier.

Åbent: Tirsdag kl. 14.00-17.00
Fredag kl. 14.00-17.00

Hygge, hygge, hygge omkring bålet mens
du tilbereder snobrød, marshmallows,
suppe eller kandiserede æbler over flammerne. Du er med til at hugge brænde og
lærer hvordan du får gang i bålet. Måske
kan du også overtale Richard til at få gang
i den udendørs pizza-ovn.

Kreativt værksted:

Danserum:
Tag dine venner/veninder med i danserummet. I danserummet kan I danse eller
synge i fred uden at blive forstyrret.

Wii/Just Dance:
I vores café er der mulighed for at vise
sine dance moves frem for alle. Udfordr
dine venner eller veninder i Just Dance!

Lær at tegne, male, fremstille dine egne
smykker eller noget helt andet. Kom gerne
med dine egne idéer og vi hjælper dig i
gang.

Åbent: Tirsdag og torsdag

Madlavning:

Swap-station:

Hvad er din livret? Hver torsdag kan du
sammen med Serpil være med til at tilberede dagens ret. Du kan endda være med
til at bestemme hvad, der skal serveres.

Info: Dagens ret koster 10 kr.
Åbent: Torsdag

Streetfodbold/Panna:

Vil du gerne lave en fræk panna på din
kammerat? Vil du gerne forbedre din
tekkers? eller vil du bare udfordre Mads i
Panna-ringen? Så kom til UC Østre Plads.
Hvis du laver en panna på Mads, kommer
du på The Wall of Fame (i Caféen).

Åbent: Torsdag og fredag

Fællesspisninger:
Vores fællesspisninger er for både jer og
jeres forældre. I hjælper med planlægning,
indkøb, madlavning og opdækning. Jeres
forældre kan komme til spisetid.

Swap-stationen er Østre Plads’ egen tøjbutik, men i stedet for at betale med penge,
så betaler du med dit gamle tøj. Serpil vil
gerne hjælpe med at sy tøjet om, hvis det
skal tilpasses.

Åbent: Tirsdag og torsdag

Dekoration af Ungdomscentret:
Da UC Østre Plads er et ret nyt center, vil
vi meget gerne udsmykke vores vægge
med kreative vægdekorationer. Kom og
vær med til at sætte dit præg. Du kan både
være med til, at komme med forslag til
hvordan centret skal udsmykkes og være
med til selve udsmykningen.

PS4/Fortnite:

Cirkus:

Vi har 4 PS4-konsoller hvor du kan udfordre dine gamle og nye venner i Fortnite
eller FIFA 2019.

Fredagscafé:
Fredag står i hyggens tegn. Weekenden er
startet og derfor laver Serpil Milkshake,
kage, vafler, pandekager eller andet lækkert (vær selv med til at bestemme hvad
der skal serveres). Vi spiller spil, hører
musik, ser film og spiller Just Dance og
PS4.

Andet:

LÆR AT:
* KØRE PÅ ETHJULET CYKEL
* GÅ PÅ STYLTER / HØJE STYLTER
* JONGLERE
* GÅ PÅ BALANCERØR / BALANCEKUGLER
* OG MEGET MEGET MERE.
SKAL VI LAVE EN FORESTILLING OG/
ELLER GADEGØGL TIL SOMMER,
HVAD SYNES DU ?

Åbent: Alle dage

På Østre Plads har vi også bordfodbold,
bordtennis, pool og en projektor til filmfremvisning og Wii.

Mulighed for ture til:

Ferier:

Ridning

I vinterferien, noget af sommerferien og
efterårsferien har vi altid et spændende
aktivitetsprogram med masser af ture ud
af huset. Gokart, bowling, badeland, ridning, you name it!! (Sørg for at holde øje
med programmet ugerne op til ferierne).

Esport
Besøg i andre ungdomscentre
Badeland
Gokart
Bowling
Andre forslag er meget velkomne

Medbestemmelse
Her på Østre Plads ønsker vi at involvere alle, så hvis du har ønsker til hvilken mad der
skal serveres, hvilke aktiviteter vi skal lave eller hvilke ture vi skal gennemføre, så bare
sig det til en af de helt utroligt fantastiske medarbejdere.

Personale
Gry					Serpil
Anne					Bo
Richard					Mads

Til lærere og forældre:
Østre Plads er et ungdomscenter med masser af kompetencer, masser af aktivitetsmuligheder og masser af plads. Vi vil derfor gerne tilbyde at stille disse ressourcer til rådighed for jer. Skal du som forælder holde klassefest for dit barn, eller vil du som lærer
for eksempel gerne have en speciel idrætstime, så kontakt os så kan vi både stille mandskab, kompetencer og lokaler til rådighed.
Kontakt os på: mads33d7@appsodense.dk
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