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Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg

Hvad er ungenetværket?
Ungenetværket er et tilbud for dig, som gerne vil lære nogle andre unge at kende. I gruppen snakker vi om
livet, udfordringer, sorger og glæder. Ved at mødes med andre, der står i en lignende livssituation som os eller
kæmper med de samme udfordringer som os, bliver vi klogere på os selv og andre. Når vi spejler vores liv i
hinandens, opdager vi, at vi pludselig kan hjælpe hinanden videre i livet.  
Vi kan genkende meget af det, de andre fortæller, og vi oplever, at de andre langt hen ad vejen forstår os, når
vi fortæller vores historie. Det er godt at sætte ord på vores liv, og der kastes glimt af håb ind over vores
situation.
Når vi har talt sammen - hjælper vi hinanden med at lave mad og hygger og spiser sammen.

Hvem kan være med i gruppen?
Vi sammensætter ungenetværket af unge i samme aldersgruppe.
Der er typisk 6-8 deltagere i hvert ungenetværk.
Der vil være to gruppeledere, som sørger for indkøb og hjælper samtalen i gang.
Det er de unge, som bestemmer, hvad vi skal tale om og sætter dagsordenen.
Vi begynder hver gang med en siden-sidst-runde, hvor vi fortæller, hvad der er sket siden sidste mødegang
og hvad der fylder i vores liv lige nu. Siden-sidst-runden bliver udgangspunktet for resten af mødet.

Praktisk information:
Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg starter nye ungenetværk op i foråret 2022. 
Vi starter to grupper, én for unge i alderen ca. 12 - 16, og én for unge i alderen ca. 16 - 22
Ungegrupperne mødes en hverdag hver anden uge fra kl. 17.00 - 20.00 

Der er tavshedspligt i gruppen - alt hvad der siges i gruppen, det bliver i gruppen.
Det er gratis at være med i ungenetværket.
Hvis du vil være med i en gruppe, eller gerne vil vide mere om grupperne - skal du kontakte
frivillighedskoordinator Marianne Houmøller.
Telefonnr. 50 51 52 63, E-mail: kontakt.ksa@gmail.com


