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CAMPUS
er en almennyttig lokalforening, der arbejder med unges dannelse og
uddannelse, og som tilbyder aktiviteter, der har til formål at fremme
lokalborgernes samfundsforståelse, udvikle deres personlige
kompetencer og ikke mindst styrke deres sociale fællesskab.
Målgruppen for vores aktiviteter favner bredt og omfatter alle
aldersgrupper, små såvel som store. Vi har særligt fokus på den tokulturelle målgruppe, som gennem vores kurser og aktiviteter hjælpes
til at engagere sig i højere grad samt tage aktiv del i deres
lokalsamfund. Vores aktiviteter tager udgangspunkt i vores følgende
ﬁre indsatsområder:

Samfundsforståelse

Personlig Udvikling

Dannelse & Uddannelse

Sociale Aktiviteter
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Bestyrelse

Dania Jarkas

Houda Zeid

Forkvinde

Næstforkvinde

Mariam Abdo

Mohammed Chahrour

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Samer Dekmak

Souad Bourrid

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
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Skattejagt på Himmelbjerget

Vi skal på Himmelbjerget, én af landets mest populære attraktioner. Mens vi
nyder udsigten fra bjerget og områdets smukke natur, skal vi igennem en
spændende og lærerig skattejagt, hvor vi møder de historiske
mindesmærker og reﬂekterer over, hvordan vi kan blive bedre til at passe
på klimaet. Efterfølgende spiser vi frokost sammen og nyder det gode
fællesskab.

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Aktive medlemmer

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 15. august 2020 kl. 11-15

Mødested

Himmelbjerget, 8680 Ry

Forplejning

Is

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Madpakke og passende tøj til aktivitet og vejr

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk.
Oplys navn og aktivitet.

Svarfrist

Lørdag den 8. august 2020
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Spejderaktiviteter for hele familien

Naturen er et frifum for voksne såvel som børn. Vi vil tilbringe en hel dag
sammen i naturen og opleve spejderlivet for alvor. Med Olivenspejderne vil
vi lære at tænde bål, hugge træblokke, spejderlege og andre aktiviteter i
skoven. Dagen afsluttes med hygge omkring bålet med snobrød og lækker
snacks.
Du er velkommen til at tage din familie og venner med til arrangementet,
dog ingen børn under femårsalderen.

Antal deltagere: 100
Deltagelse: Medlemmer og gæster

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 10– 17

Mødested

Klubberne i Toveshøj
Janesvej 4, 8220 Brabrand

Forplejning

Snobrød og snacks til bålhygge

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Madpakke og drikkelse

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk.
Oplys navn og aktivitet og antal gæster.

Svarfrist

Lørdag d. 19. september 2020
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Kursus i konﬂikthåndtering

Konﬂikter kan forekomme mange steder og mange gange gennem livet
både i hjemmet, på arbejdspladsen, sociale sammenkomster osv. Gennem
kurset lærer du, hvordan du håndterer dine egne konﬂikter i forskellige
sammenhænge. Konﬂikthåndteringskurset afholdes af frivillige fra
Ungdommens Røde Kors, som gennem små rollespil, samtaler og
reﬂeksionsøvelser vil gøre dig mere bevidst om dine egne handlingsmønstre
og hvad du kan gøre for at forhindre en konﬂikt i at eskalere.

Antal deltagere: 15 i alderen 16-30 år
Deltage: Medlemmer

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 14. november og
søndag d. 15. november 2020

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Forplejning

Kaffe og kage

Mulighed for børnepasning

Ja

Medbringes

Madpakke

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk.
Oplys navn, aktivitet og børnepasning.

Svarfrist

Lørdag d. 24. oktober 2020
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Oplæg om mental sundhed

Hvilke mentale udfordringer ﬁndes i de muslimske samfund og hvordan
forebygger vi mental sårbarhed? Kom med til et spændende foredrag ved
Lobna Hleihel, som har 10 års erfaring med behandlingen af udsatte børn,
unge og familier og som er specialist inden for arbejdet med muslimers
mentale sundhed. Gå fra foredraget med konkrete værktøjer til hvordan du
kan forstå og håndtere mental sårbarhed.

Antal deltagere: 15 i alderen 16-30 år
Deltage: Gratis for medlemmer og 100 kr. for gæster

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 20 februar kl. 10 - 11

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Forplejning

Kaffe og kage

Mulighed for børnepasning

Ja

Medbringes

Madpakke

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk. Oplys
navn, aktivitet, børnepasning og antal gæster.

Svarfrist

Mandag d. 1. februar 2021
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Eidpynt og fællesiftar

Ramadan er bare lidt hyggeligere, når der er pyntet op og når vi samles om
maden. Derfor synes vi, at du skal deltage i årets Ramadanarrangement. Her
har du mulighed for at lave noget pynt til resten af Ramadan eller til Eid.
Efterfølgende vil vi bryde fasten sammen, så medbring en ret til vores
fællesbuffet. Du er naturligvis velkommen til at tage din familie og venner
med til arrangementet, dog koster det 30 kr. pr. gæst, hvis man også ønsker
at lave noget pynt.

Antal deltagere: 150
Deltagelse: Gratis for medlemmer og 30 kr. for gæster

Praktisk info

Tid og dato

Fredag d. 30. april 2021 kl. 17-23

Mødested

Oplyses ved tilmelding

Forplejning

Drikkevarer

Mulighed for børnepasning

Ja

Medbringes

En ret til buffeten

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk. Oplys
navn, aktivitet, børnepasning og antal gæster.

Svarfrist

Onsdag d. 1. april 2021
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Disc Golf i Risskov

Er du CUAA’s bedste discgolfspiller? Eller måske ved du overhovedet
ikke, hvad det er? Uanset hvad, er det en aktivitet for dig! Vi skal deles
op i hold og konkurrere om, hvem der kan score ﬂest point og til sidst
vil der selvfølgelig være en præmie til vinderholdet. Efterfølgende vil vi
spise frokost sammen, nyde udsigten over Aarhus Bugt og ønske
hinanden god sommer.

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Medlemmer

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 29. maj 2021 kl. 11–15

Mødested

Solbakken 7, 8240 Risskov

Forplejning

Drikkevarer

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Madpakke og passende tøj til aktivitet og vejr

Tilmelding

Skriv en mail til aarhus@campusu.dk.
Oplys navn og aktivitet.

Svarfrist

Lørdag d. 15. maj 2021
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OBS
Alle aktiviteter afvikles og tilpasses i henhold
til de til tiden gældende retningslinjer fra de
danske sundhedsmyndigheder. Derfor skal
kataloget tages med forbehold for eventuelle
ændringer i forholdene grundet COVID-19.
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