MIDTBYEN

En del af
Odense Værkstederne

CAFÉ OG RENGØRING
I Caféen arbejder vi bl.a. med:
•

Salg af varm mad og smørrebrød fra storkøkken

•

Salg af sodavand, sunde snacks og lign. fra
Caféens køkken

•

Oprydning og rengøring af Caféernes områder

•

Brygning samt servering af kaffe og the

•

Laver salatbar og sandwich, samt bager kage

Så i Caféen har du mulighed for at lære at stå ved kasseapparat og betjene
kunder, lære hvad god kundeservice er, samt være med til at skabe en
hyggelig stemning i caféen.

KØKKEN
I køkkenet laver vi hver dag varm mad,
smørrebrød og salat. Vi bager og sylter også.
Den mad vi laver bliver solgt i caféerne i
Midtbyen og på Bregnevej.
Vi har fokus på
hygiejne og
egenkontrol.

BUTIK OG EGENPRODUKTION
Vi forarbejder og producerer produkter
efter tidens trend og farver til salg i vores
egen butik og andre samarbejdspartnere.
Personalet sætter rammen for
produkternes design, form og farver.
I værkstedet arbejder vi for tiden blandt
andet med ler, glas, syning, strik,
vævning, smykkefremstilling m.m.
I butikken ligger vores fokus på
kundepleje, højtider, salg og service og
rullende butik
Vi pakker og leverer frugtkasser til
interne og eksterne virksomheder og
institutioner
Den høje arbejdsmoral og samarbejde i et
lærerigt og hyggeligt miljø, vægter vi højt.

MUSIK OG TEATER
Kun fantasien sætter grænser for hvad Musik og Drama kan og vil!
I Musik og Teater arbejder vi med:


Samspil, hvor vi laver egne melodier,
skriver tekster og spiller på
instrumenter



Teater, hvor vi arbejder med dukketeater, mimeteater, cirkus, musical,
kabaret, eventyr og meget andet.



Byrummet, hvor vi deltager i de
kulturelle begivenheder som Odense
Centrum byder på i løbet af året.



Musikterapi, hvor du kan slappe af og
komme helt ned i tempo. Vi lukker
øjnene og fordyber os i afslappende musik.



Sækken med hiphoppere, som er Odense Værkstedernes eget hiphopband. Vi laver vores egne sange og optræder til arrangementer.

AKTIVITET OG EVENT - UDELIV
I Udeliv tager vi ud i naturen og får gode oplevelser med hinanden.
Vi ønsker at bruge naturen ved fx at lave mad på bål. Vi vil samle bær
og lave marmelade, riste nødder over bål, tage på fisketure, tage på
skovture hvor vi kigger på og lærer om dyreliv og planter.
I vores egen gårdhave og drivhus vil vi plante krydderurter og blomster
som vi kan bruge i vores mad og til at pynte op med.

AKTIVITET OG EVENT - SUNDHED OG BEVÆGELSE
I Sundhed og Bevægelse laver vi aktiviteter med
forskellige temaer og fokus bl.a. vedligeholde og
forbedring af motorikken og fysikken, diverse
sanseforløb, arousalregulering mm.
Fast på programmet har vi hver uge en tur til


Svømmehallen



Idrætshallen

Derudover har vi et mindre rum, hvor vi et par gange om ugen laver
forskellige bevægelsesaktiviteter:


Afspænding



Sanseforløb på alle niveauer



Yoga



Cirkel – og styrketræning



Dans

Vi deltager årligt i et hockeystævne,
cykelløb, svømmestævne og et motionsløb
sammen med de andre værksteder på Fyn.
Endvidere har vi et stort hold med til
gymnastikopvisning i Tommerup, hvor
borgerne er mest muligt bestemmende i alle
facetter af processen, så det er borgernes
opvisning med mest muligt ejerskab.
Derudover har vi de sidste par år haft to
hold med til et fodboldstævne i Brøndby.
Vigtigst for os er, at motion og bevægelse skal være sjovt og foregå
sammen med andre.

AKTIVITET OG EVENT - AKTIVITETER I DAGLIGDAGEN
I Aktiviteter i dagligdagen er det sociale samvær i højsædet. Vi holder
morgenmøde en gang om ugen. Vi deltager i de forskellige aktiviteter der i
huset, så som karaoke, fredagsdisko, temauger, fastelavn, fællessang, ture
ud af huset og meget andet.
Derudover hygger vi os med at:


Se film



Tegne og male



Lave puslespil



Spille banko



Lave perleplader



At strikke



Spille computer



Højtlæsning



Gåture rundt i området



Sansestimulation, massage og stolegymnastik

PROSPECT ART
I Prospect Art har du mulighed
for at få et kunstnerfællesskab
med andre, der er optaget af deres
kunstprojekter.
Det kræver at du kan arbejde
selvstændigt.
I Prospect Art har du mulighed for at:
•

Male

•

Tegne

•

Udtrykke dig billedligt

•

Lave udstillinger

•

Udfolde din egen kunst

•

Forberede lærreder

RYTTERKASERNENS MEDIEHUS
Rytterkasernens mediehus består af 5 grupper:

•

Nyhedsgruppen, hvor vi laver
interviews om alt mellem himmel
og jord. Interviewene bliver filmet
enten med kamera eller ipad og vi
redigerer selv og lægger det op på
facebook, youtube og vores
hjemmeside: www.mediehuset.tv

•

Teknisk afdeling, hvor vi sørger for at alt vores udstyr er klar når
Nyhedsgruppen skal lave interviews. Vi har ansvaret for både
video– og fotokameraer, mikrofoner og ipads.

•

PR grafisk gruppe, hvor vi laver foldere, visitkort og opsætter
OV-avisen. Vi opdaterer også vores hjemmeside og Facebookside, så
de får mere blikfang.

•

Udviklingsgruppen, hvor vi
udvikler apps og QR-koder. Vi
prøver også nye ideer af. Måske
skal vi lave et interaktivt kort over
Odense Værkstederne.

•

Mini-Medie, hvor du kan blive
undervist i Nem-Id, Ipad, E-sport
og forskellige programmer.

BALI
Bali er et professionelt band med 8 musikere, der ser musikken som deres
fuldtidsarbejde.
De ikke bare øver sig flittigt og skriver deres egne sange, de har også et
kæmpe talent med i bagagen - et tydeligt bevis for, at funktionsnedsættelser på nogle punkter ikke udelukker en særlig begavelse på andre områder.
Bali har et bredt publikum og de optræder både til offentlige arrangementer og private fester. Bali har 3 gange været på turne og optrådt i Japan.
Bali samarbejder også med Bo Gryholt (producer og tidligere bassist i
Kjukken) og har optrådt sammen med Rock Nalle og den afrikanske musiker Basiru Suso.

RECEPTION OG PEDELTEAM
Vi er de praktiske grise her i huset. Og vi kan mange forskellige ting:


dække op til møder



fylde op med papir på toiletterne



udskrive p-billetter



reparere ting i vores værksted



skrue ting op på væggene



modtage pakker



ordne vasketøj



kørsel af varer



ordne pap og papiraffald



frugtkørsel

I receptionen er det vigtigt at møde både borgere og gæster med et smil og
hjælpsomhed. Det er receptionisterne og pedellerne der udfører arbejdsopgaverne og vi tager os god tid, så borgerne føler sig trygge og får ejerskab.
Alle uanset handicap kan arbejde i reception og pedelteam, for alle kan
bidrage.

PRAKTISK
Adresse: Rytterkasernen 17 + 19,
5000 Odense C
Midtbyen har åbent:
mandag - torsdag kl. 8 - 16
fredag kl. 8 - 13.

Der er pauser i løbet af dagen, hvor du
kan købe morgenmad og frokost i de 3
caféer. Du kan betale med kontanter,
på konto eller via mobilepay.

KONTAKT
Rehabiliteringsleder

Afdelingsleder

Afdelingsleder

Kristian Viskum

Mette Rotborg Henriksen

Rikke Lee Hansen

Tlf. 2427 9612

Tlf. 3033 4460

Tlf. 2895 9863

E-mail: kvi@odense.dk

E-mail: merhe@odense.dk E-mail: riha@odense.dk

Vil du vide mere om Odense Værkstederne,
Midtbyen, Havørnen, Bregnevej, Job og Kursus:
Kontakt - En Indgang:
Tina L. Pedersen
Tlf. 6375 9673
E-mail: tlp@odense.dk
Tina vil invitere dig til en samtale
for at høre mere om hvem du er og dine drømme for fremtiden.
www.odense.dk
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