VELKOMMEN TIL PÅSKEFERIE I GADEMIX
Mandag d. 26. marts – Onsdag d. 28.
marts
Åbningstider: kl.14.30-21.30

GLÆD DIG til 3 dage for 8-16 årige fra Koldings Sydvestkvarter,
hvor der er Besøg af Torben Hein (kendt fra X-factor), DINNERFOR-HELP, STREETEVENTS, PÅSKEMÅLTID, TRYLLEKUNSTNER,
BÅL, FODBOLD, og MEGET MERE😊

Hver eftermiddag er der STREETEVENTS, hvor
du kan spille fodbold, bruge trampoliner (hvis
vejret er ok), lave bål, bruge vores nye
stylter, låne sjippetov og der vil være
aktiviteter i Gademix.

Vi spiser aftensmad hver dag kl. 17.30
Det er gratis at deltage (men vi har
brug for din støtte fx ved Dinner-ForHelp – læs mere på næste side).

MANDAG DEN 26. MARTS
Kl.15.00 FODBOLDKAMP – Vi får besøg af Niels Betjent, som sætter
fodboldkampen i gang. Tag gerne en ven, far eller mor med.
Kl.16.30 Vi mødes i Gademix og hjælper hinanden med at lave
DINNER-FOR-HELP. Alle får en lille opgave – det kan være dække
bord, pynte op, lave mad osv.
Kl.17.30 DINNER-FOR-HELP. Udover at vi hjælper hinanden med at
gøre klar og rydde op, så handler DINNER-FOR-HELP også om at du
må tage 2 gæster med. Det kan være forældre eller bedsteforældre.
Alle gæster kan hjælpe og støtte Gademix ved at indbetale et beløb
for maden på Mobilepay 20594724. De bestemmer selv prisen og er
med til at hjælpe Gademix, så vi kan arrangere flere ferieoplevelser.
TAK FOR HJÆLPEN
HUSK – du skal forbi Gademix og tilmelde gæster til DINNER-FORHELP.

BESØG AF TORBEN FRA X-FACTOR
Kl.18.30 Vi får besøg af Torben
Hein, som er kendt fra X-factor,
hvor han var i live-shows med
Clifforth og Hein. Torben har en
fantastisk livshistorie, som han vil
dele med os og som vi kan lære
af. Han er tidligere misbruger,
men er nu en mønsterbryder.
Torben vil afslutte DINNER-FORHELP og han ved, hvad det vil
sige, at have brug for hjælp og hvordan man kan hjælpe andre. Se
mere på www.torbenhein.dk

TIRSDAG DEN 27. MARTS
Vi åbner kl. 14.30
STREETEVENTS
Kl. 17.30 Vi serverer Syrisk mad
Tirsdag aften er der hygge, kreative
aktiviteter og spil i Gademix
Vi lukker kl. 21.30
_____________________________________________________
ONSDAG DEN 28. MARTS
Vi åbner kl. 14.30 og begynder igen med STREETEVENTS
Påske-Skattejagt
Kl.17.30 Påskemåltid i Kvarterhuset
I samarbejde med Kvarterhuset serveres der Påskemåltid
– Alle er velkomne.
Vi får besøg af sognepræst Ole Pihl fra Brændkjærkirken, som vil
fortælle om, hvorfor vi har påske.
Kl. 19.30 går vi i Gademix,
hvor vi får besøg af
Tryllekunstner Jesper
Grønkjær. Glæd dig til
hans trylleshow, som er
ÅBENT FOR ALLE.

Torsdag d. 29. marts. til fredag d. 30. marts.
Filmaften med overnatning for børn 11 år og over. Kom ind i
Gademix og få programmet. Sidste tilmelding mandag d. 26.
marts til Cindy og Iben.
_____________________________________________________

Dagene arrangeres af frivillige fra Gademix, Junghansvej 121,
6000 Kolding. Gademix er et socialt værested for børn og unge.

I løbet af eftermiddagen vil der være frugt, kiks og lidt at drikke.

Vi glæder os til at se dig og man er velkommen selv om man ikke
har været i Gademix før.

Spørgsmål??? Kontakt leder i Gademix Viktor Lindholm Jacobsen
på 50517217.

Vi arrangerer også
sommerferieoplevelser 😊 Du kan fx
glæde dig til JORDBRUGSLEJR mandag
til torsdag i uge 28. Se mere på
facebook. Vi ses.

Se mere på www.gademix.dk

