Juniorklubben får en flot hems

Juniorklubben holder til i et af Hou hallens lokaler og får nu
udvidet sit råderum med en fed hems. Det er faktisk Wilma,
en af brugerne af juniorklubben, der har fået ideen til hemsen.
Wilma så hvordan man har udnyttet pladsen i depotrummet
ved siden af, og gik straks ihærdigt i gang med arbejde på at
få en hems. Hou Hallen bevilligede materialer og 2 af hallens
frivillige pedeller, Arne og Peter Emil, har nu designet og opsat
en mega flot hems. Idag forventes trappen sat til, og så kan
klubben tage deres hems ibrug. Måske det sker med en lille
festlig markering i klubregi- det er der i hvert fald et par
stykker af pigerne der arbejder på.
Mere om juniorklubben
Juniorklubben i Hou er oplandsskolernes største juniorklub og
har pt. 38 børn/unge i alderen 4.-6. klasse. Herudover kommer
der dagligt 12 unge fra 7. klasse med særlige behov. Klubben
har åbent fra 14-17 mandag til fredag. De unge mennesker
nyder at ”hænge ud” i klubben. Her har de et fristed, hvor de
kan hygge med hinanden, spille spil/playstaion, være kreative,
dyrke diverse sportsaktiviteter mm.
Alt sammen under kyndig vejledning af kompetente voksne.

Hver torsdag eftermiddag er hallen til deres disposition, og hvis
hallen er ledig en af de øvrige dage, kan de også boltre sig på
halvgulvet der. Klubben har sine egne bolde, ketchere ,
hockeystave og andet sportsudstyr.
De unge har selv mange ideer til hvad tiden skal bruges til.
Eksemplevis er der lige blevet indkøbt en masse strikkepinde
fra Retroen og Værdicentralen i Odder. Flere af de unge har
ønsket at lære at strikke.
I de seneste uger har juniorklubben været med i en kulturklub.
Det betyder at juniorklubben hver onsdag i en periode får
besøg af en person fra kulturklubben, så de unge kan stifte
bekendtskab med forskellige kreative materialer. Indtil videre
har de bl.a. arbejdet med ler, malet med fødder, lavet beton og
flamingo figurer.
Juniorklubbens spil, møbler og materialer kommer i høj grad
fra donationer. Det er også nødvendigt for at få budgettet til at
slå til. Heldigvis er klubbens leder Hanne, en mester i at få
gode aftaler istand eller købe på tilbud. Eksempelvis kan hun
som regel hente brød, der ikke bliver solgt eller spist hos fru
Møllers Mølleri. Er der ikke noget at hente der, ja så kan hun
prøve om Kvickly har noget i overskud. Det er kun overskuds
brød hun kan få, ikke kager eller andet.
Men de unge mennesker ser frem til et måltid mad i klubben.
Det er næsten det ”fedeste” ved at komme i klubben fortæller
en dreng. At sidde bænket sammen med kammeraterne og
nyde et godt stykke brød med varm leverpostej, frisk
kartoffelsuppe, risengrød eller noget helt fjerde... det er bare
sagen.
I juniorklubben, der hygger de sig, er rummelige og gode ved
hinanden.
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