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Böcker & bullar
Biblioteket besöker Svanesunds fri dsgård
onsdag 17 maj klockan 18:00.

Bästa boktipset
Svensk synd av Mar n Jern
Ryda är en liten by ”in the
middle of fucking nowhere”.
O o och hans mamma
gömmer sig där för a O os pappa inte
ska hi a dom. Men Ryda är ingen idyll. En
skum kristen sekt håller på med något
mys skt. Svensk synd är en galet spännande och dessutom sjukt rolig bok.
Finns a låna på Ungdomsmo agningen,
fri dsgårdarna och Biblioteket

13/5 kommer Tjejjouren Väst a lansera e
projekt som heter #connectwithrespect som
handlar om digitalt våld. Jouren kommer a under 2017 fokusera på de a ämne och u7orma
en metod för a arbeta utåtriktat på nätet för
a stö a unga på deras arena. Vi kommer även
under 2017 utbilda både elever, pedagoger och
föräldrar i frågan.

Ungdomsmo agningen hälsar på den 30/5

Under sommaren 2017 kommer Tjejjouren Väst
ha öppet sin jour torsdagar och söndagar 20.0022.00 hela sommaren. Tjejjouren Västs app är
gra s a ladda ner och den nya hemsidan är på
gång. Följ oss gärna på Facebook och Instagram.
Ta hand om er och varandra/ Tjejjouren Väst

Fika ll självkost från kl 17 och så är det öppet ll kl 20.

UNGDOMSMOTTAGNINGEN

HBTQHBTQ-caféet

Ungdomsmo agningen är där och hälsar på, svarar på
frågor och diskuterar
Adress: S. Strandv. 19, Henån

Bjuder på fika, goodiebags och en pratstund
Måndag den 8 maj kl 13-18

FUPH är e projekt där ungdomsmo agningen samverkar
med skola, fri dsgårdar, Biblioteket, socialtjänsten, föreningar och företag på Orust för a förbä ra den psykiska hälsan hos ungdomarna på Orust. Tanken är a alla llsammans ska erbjuda ak viteter av olika slag men med fokus på a förbä ra den psykiska hälsan. Ak viteterna kommer varje månad sammanställas i e månadsbrev som delges för våra ungdomar.

