Alt det praktiske
Lokalt for Horsens

HUSRUM Horsens har hjemme i Sund Bys lokaler, Åboulevarden 52, Horsens.

Adgang til Sund By
Når du bliver tilknyttet som frivillig i HUSRUM får du samtidig en nøglechip, der giver dig adgang til
Sund By butikken i hverdage frem til kl. 22.00.
Sund Bys lokaler er åbne og bemandede mandag – onsdag kl. 9.00 – 15.30, torsdag kl. 9.00 –
17.00 og fredag kl. 9.00 – 13.00.
HUSRUM mødes oftest uden for Sund bys åbningstid. Her skal du lokke ind med chippen.
•

Koden til chippen er 3736.

Du holder chippen op til chiplæseren, taster derefter koden og afslutter med firkant. Døren åbner
automatisk.
Chippen er du personligt ansvarlig for. Hvis du mister den, skal du hurtigst muligt give besked til
Sund By, så chippen kan blive spærret. Systemet registrerer hver gang, chippen bruges.
Du bliver introduceret til Sund By lokalerne og vores faciliteter der, når du starter op som frivillig.

Lokaler i Sund By
Vores aktiviteter foregår typisk i lokale 3 i Sund By. Lokalet er reserveret til vores faste aktiviteter.
Hvis man ønsker at afholde arrangementer uden for vores faste aftaler, kan man booke lokale i
bookingbogen, der i butikkens åbningstid er tilgængelig ved modtagelsen ved indgang til Sund By.
Man kan også kontakte koordinator, der kan foretage bookingen.
Lokalerne bruges af mange forskellige foreninger, og vi har et fælles ansvar for at holde dem pæne
og opryddet.
Kaffemaskinen i fællesrummet må frit benyttes – vær dog opmærksom på, at man kun tager det
kaffe/the/kakako, man kan drikke �

HUSRUMs dankort
Vi har et dankort, man som frivillig kan benytte, hvis man køber snacks til arrangementer eller
samtalegruppe.
Kortet ligger i det røde skab i lokale 3. Nøglen til skabet findes i skuffen i den sorte reol.
•

Koden til kortet er 3736.

HUSK, at lægge kortet tilbage sammen med kvittering med dit navn samt aktivitet skrevet på.

Brætspil, kongespil etc.
I lokale 3 findes der forskellige brætspil, udendørsspil, snobrødspinde osv. Det tilhører altsammen
HUSRUM og kan frit bruges af os. Husk at holde det pænt og ordentligt, da andre også har lov at
bruge tingene, når vi ikke er der.

Madlavning i Getsemane lokaler, Houmannsgade
Facebook-gruppen: HUSRUM Horsens
Dette er en gruppe for alle unge og frivillige, som er tilknyttet HUSRUM. Denne gruppe bruger vi til
at holde de unge opdateret på, hvad der sker i HUSRUM. Vigtigst af alt kan man i denne gruppe
finder en oversigt over de kommende sociale arrangementer under Begivenheder. Det er
obligatorisk for alle frivillige at være medlem af denne gruppe.

Facebook-gruppen Frivillig i HUSRUM Horsens
Dette er en gruppe for alle frivillige, som er tilknyttet HUSRUM Horsens. Denne gruppe bruger vi til
at holde de frivillige opdateret på, hvad der sker i HUSRUM Horsens og HUSRUM Danmark;
Frivilligmøder, arrangementer, kurser osv. Det er obligatorisk for alle frivillige at være medlem af
denne gruppe.

Kontakt
Du kan altid kontakte frivilligkoordinator og daglig leder af HUSRUM Horsens Anne Hjortkjær på
mail: horsens@husrum.dk eller tlf. 41 10 01 29 eller kigge forbi kontoret i Sund By, Åboulevarden
52.

