
UNGDOMSCENTRENE
I UNGODENSE

ER DU MELLEM 11-18 ÅR?
- SÅ KOM OG BESØG VORES 10 SPÆNDENDE 
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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, gennem dine egne 
projekter og ideer. 

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. 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
I alle ungdomscentre er der en ungecafé. Det er her, du kan hænge ud, spille spil og 
hjælpe til med at drive caféen. Det er samtidig stedet, hvor unge på tværs af byen kan 
mødes for at opbygge nye venskaber, udføre spændende projekter og i fællesskab 
være med til at forme, hvordan de forskellige ungdomscentre skal fungere til dagligt.
 
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.
 

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.

Har du flere spørgsmål?
Du kan altid kontakte dine lokale fritidsvejledere, som kommer jævnlig på
din folkeskole eller kigge på vores hjemmeside: www.ungodense.dk.

UngOdense har 10 ungdomscentre 
fordelt over hele byen. 



UNGDOMSCENTRENE
 
UNGDOMSCENTER KROGGÅRD har fokus på teknologi og innovation. Hos os kan du bl.a. 
deltage i aktiviteter med droner, RC biler, kreativt design og brætspils-konkurrencer. I caféen 
kan du være med til at starte spændende projekter og forme ungdomscentrets hverdag.

UNGDOMSCENTER SKIBHUS har især fokus på e-sport og lokale events. Hos os vil du 
bl.a. kunne deltage i større e-sports-arrangementer, sport og krea. Derudover er musik, 
bevægelse, design og håndværk i centrum. 

UNGDOMSCENTER ØSTRE PLADS har fokus på events, kunst, genbrug og kultur. Hos os 
vil du bl.a. kunne deltage i outdoor-aktiviteter og street-fodbold. Derudover er musik, dans, 
kreativ udfoldelse og temaer inden for personlig udvikling i centrum. 

UNGDOMSCENTER CAMP U har fokus på det gode ungdomsliv, sundhed og bevægelse. Du 
vil bl.a. kunne deltage i aktiviteter inden for musik, dans og fitness. Derudover er ridning og 
kulturelle aktiviteter i centrum. 

UNGDOMSCENTER SPILLESTEDET har fokus på musik, optræden, sang og DJ mm. Hos 
os kan du deltage i aktiviteter såsom wellness, Pige-Liv, ture, koncerter, film, teater og 
indspilning i studie.

UNGDOMSCENTER HØJSTRUP tager udgangspunkt i jeres initiativer og har fokus på 
innovation og bæredygtighed. Hos os kan du sammen med andre unge udvikle egne projekter 
og ideer. Vi vil især have aktiviteter indenfor kunst, håndværk og iværksætteri.

UNGDOMSCENTER TORNBJERG har fokus på bl.a. outdoorliv, gaming, sport og kreative 
aktiviteter. Det er også muligt at optage forskellige film/klip i vores studie til f.eks. YouTube. 
Du kan også prøve flyve med vores droner, inden du laver lidt mad i vores udekøkken ved 
bålhytten.

UNGDOMSCENTER ROSENGÅRD tilbyder by-lejrskole, hvor du har mulighed for at overnatte 
i shelters med masser af teambuilding og lejrliv. Er du til streetlife, RAP og beatbox er 
Ungdomscenter Rosengård også lige stedet for dig.

UNGDOMSCENTER SYD har unges egne projekter i fokus. Hos os sætter du i høj grad 
dagsordenen i både cafeen og i workshops. Aktiviteter indenfor E-sport, kunstprojekter, 
debatter og job- og uddannelsesformidling vil du også kunne deltage i hos os.

UNGDOMSCENTER SYDVEST tilbyder lokale aktiviteter i SV-området i samarbejde med 
foreninger. Hos os har du mulighed for at deltage i følgende aktiviteter: Madlavning, kreative 
idéer og løsninger med et bæredygtigt fokus og E-Sport og FIFA-turneringer. 
Derudover vil der blive arrangeret ture ud af huset til forskellige arrangementer og events.



UNGDOMSCENTER KROGGÅRD
Smedebakken 24
5270 Odense N
Telefon: 63 75 57 87

Mandag kl. 14.00 - 21.30
Tirsdag  kl. 14.00 - 21.30
Torsdag kl. 14.00 - 21.30

UNGDOMSCENTER SKIBHUS
Victoriagade 33
5000 Odense C
Telefon: 63 75 23 64

Mandag kl. 14.00 - 21.30
Onsdag kl. 14.00 - 21.30
Torsdag kl. 14.00 - 21.30

UNGDOMSCENTER ØSTRE PLADS
Danmarksgade 10D
5000 Odense C
Telefon: 63 75 23 63
Mandag kl. 13:00 – 18:00
Tirsdag kl. 13:00 – 21:00
Torsdag kl. 13:00 – 21:00
Fredag (Fredagscafé) kl. 13.30 - 17:00

UNGDOMSCENTER CAMP U
Risingsvej 118
5240 Odense NØ 
Telefon: 63 75 23 62
Mandag kl. 14:30 – 21:00
Tirsdag kl. 17:00 - 21:00  - Pigeklub
Onsdag kl. 14:30 – 21:00
Torsdag kl. 14:30 – 21:00

UNGDOMSCENTER SPILLESTEDET
Filosofgangen 19A 
5000 Odense C 
Telefon: 63 75 80 27

Mandag  kl. 13:30 – 22:00
Onsdag  kl. 13:30 – 22:00
Torsdag  kl. 13:30 – 22:00

UNGDOMSCENTER HØJSTRUP
Rismarksvej 80
5200 Odense V
Telefon: 20 37 92 73

Mandag kl. 14:00 – 18.00 / 18:30 - 21:45
Tirsdag  kl. 14:00 – 18.00 /  18:30 - 21:45
Onsdag kl. 14:00 – 18.00 /  18:30 - 21:45

UNGDOMSCENTER TORNBJERG
Niels Bohrs Allé 210 
5220 Odense SØ 
Telefon: 63 75 68 35
Mandag kl. 14:30 – 18:00 For 5. og 6. klasser
Tirsdag  kl. 14:30 – 22:00 For alle
Onsdag kl. 14:30 – 22:00 For alle
Torsdag kl. 14:30 – 22:00 For 7. klasse - 18 år

UNGDOMSCENTER ROSENGÅRD
Johannes Larsens Vej 1
5220 Odense SØ
Telefon: 63 75 90 23

Tirsdag  kl. 14:30 – 21:30
Onsdag kl. 14:30 – 21:30
Torsdag kl. 14:30 – 21:30

UNGDOMSCENTER SYD
Solbærvej 5
5260 Odense S
Telefon: 63 75 15 99

Mandag, onsdag og torsdag fra 14-21.30
Tirsdag 14-17
Fredag 12.30-16.30

UNGDOMSCENTER SYDVEST 
Bergendals Allé 25
5250 Odense SV
Telefon: 40 24 91 63
Mandag 13.30 - 22:00
Onsdag 13.30 - 22:00
Torsdag 13.00 - 22:00

UngOdense
Niels Bohrs Allé 210

5220 Odense SØ
63 75 77 77

mail: ungodense@odense.dk
www.ungodense.dk

For 5., 6. og 7. årgang   / Fra 7. årgang


