UngDanmark Odense 2022
Kære alle
I år bliver samlingen holdt på Niels Bohrs Alle 210, 5220 Odense med ankomst fra kl. 18:00.
Der er senest tilmelding d. 21/1 kl. 10:00 og vi håber selvfølgelig at så mange af jer kan deltage
og at Corona så vidt muligt tillader det.
Vi tager vores forholdsregler og opfordrer selvfølgelig til at i er testet inden.

UngDanmark samlingen i Odense er bygget op af den røde tråd "Drømme om fremtiden". Der vil
blive rig mulighed for at få en forståelse for hvad de forskellige miljøer kan gøre for vores fremtid
og hvilken mulighed der er for at have en indflydelse på vores egne drømme for fremtid.

Program

Fredag
18:00- 20:00 Folk ankommer og aftensmad
20:00- 21:00 Velkomst og Icebreakers
21:00- 22:30 Fritid og hygge
22:30- 23:00 Godnat
Lørdag
08:30- 09:30
09:45- 11:15
11:30- 12:30
12:45- 14:15
14:15-14:30
14:30- 17:00
18:00- 19:00
19:15- 20:00
20:15- 21:15
21:30- 23:00
23:00- 00:00
00:00

Morgenmad (bad fra kl. 07:00)
Workshop 1
Frokost
Workshop 2
Opsamling ved scenen
Fritid i eks. rosengårdcenteret
Aftensmad
Visning af kortfilm + overrækkelse af præmier
Banko
Fritid (evt. poolturnering, bordtennisturnering, bordfodbold m.m.)
Sengeklar og godnat
Helt ro

Søndag
08:00- 09:00 Oprydning og pakning
09:00- 10:00 Morgenmad
10:15- 11:30 Workshop 3 (bestyrelse)
11:30- 12:00 Fælles oprydning og farvel og tak for denne gang
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Workshop 1
Ekstern oplægsholder - Overraskelse

Kære alle
I år bliver samlingen holdt på Niels Bohrs Alle 210, 5220 Odense med ankomst fra kl. 18:00.
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Jeres kortfilm vil blive vist om aftenen og der vil blive uddelt priser.
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Vi skal her gå i dybden med hvordan vi ser UngDanmark udvikle sig og hvordan vi får det bedst
mulige fællesskab ud af UngDanmark. Her bliver i inddraget til at komme med jeres meninger og
vi går således også over i en evaluering af samlingen i Odense.
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