
Har du også lyst til at have et fristed efter din arbejdstid 
med dine medstuderende? Vil du gerne hænge ud med 
flere på din egen alder? Vil du gerne se lidt mere af År-
hus? 

Så er SOSU’s nye netværksaftener lige et tilbud for dig der 
er under 25. Vi vil rigtig gerne skabe et socialt netværk 
mellem elever på SOSU Østjylland, hvor man kan hygge 
sig, stresse af og bruge nogle aftener i selskab med andre 
unge. Vi håber meget DU har lyst til at være med! Vi tilby-
der fællesspisning, handlemod og andre sjove aktiviteter. 

Næste netværksaften bliver afholdt d. 25 oktober kl. 16-
18! Vi får denne gang besøg af to unge mennesker fra 
Handlemod, der skal være med til at skabe fede fortæl-
linger om at være SOSU elev. Du kan møde Anne og Peter 
som blandt andet bruger deres fritid på et skateboard 
og på at lave workshops for unge mennesker som jer! De 
glæder sig helt vildt til at møde jer, og bare rolig, denne 
aften byder ikke på skateboards men kun godt samvær. 
Efter Anne og Peter har været sammen med os, er der 
mulighed for at hygge videre med et spil, en bold eller 
andet man kunne have lyst til. 

Arrangementet bliver afholdt hos FRONTLØBERNE på 
Jægergårdsgade 154c, som er et super fedt ungdoms-
sted, der byder på lidt af hvert. 

Du skal tilmelde dig netværksaftenen gennem følgende 
link: https://forms.gle/kBJU3GubdvQ6kdtd9 

HUSK at spørg en af dine kammerater fra dit hold eller 
andre elever du kender, om de også kunne have lyst til at 
deltage. Jo flere vi bliver jo bedre! 

Hvis du har nogle spørgsmål eller andet, skal du ikke hol-
de dig tilbage med at kontakte  
Anna Jørgensen på anjo@sosuoj.dk

Tilmelding skal ske senest 15/10 - SÅ GØR DET I DAG! 
VI GLÆDER OS TIL SE JER! 
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