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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

1

2

Bestyrelse
Vejle

Kenan Kismetović

Zainab Abdelhadi

Formand

Næstformand

Ulla Zaabalawi

Azmir Salihovic

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Zakaria Abdul Rahim

Senay Ekici

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Malak El Qut

Alida Selimic

Suppleant

Suppleant
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Bestyrelse
Kolding

Hibo M. T. Sabriye

Nada Dahir

Forkvinde

Næstforkvinde

Amar Khalil

Amina Begic

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Amina M. A. Roble

Benjamin Pojskic

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Rifet Begic
Suppleant
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CU Olympiade

Er du klar til at få pulsen op og vise dine indre sportslige talenter frem? Så
er denne aktivitet lige noget for dig! Denne sportslige dag vil byde på
aktiviteter og konkurrencer, hvor man får mulighed for at vise, at man er en
sand holdspiller. Dagen rundes af med lækker mad, hvor vi hver især
medbringer en ret til en fælles buffet.

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Aktive medlemmer. Medlemmers børn er velkomne.

Praktisk info

Tid og dato

Søndag d. 6. september 2020, Kl. 10 - 17

Mødested

Kommer senere

Forplejning

Drikkelse

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Varm ret til buffet

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Tirsdag d. 25. august 2020
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Jeopardy aften

Er du CUV’s nye Jeopardy Master? Så er den her aften lige noget for dig.
Grav al din almen viden frem og deltag i en aften, der aldrig vil gå i
glemmebogen. Det bliver en aften fyldt med underholdning, konkurrencer
og JEOPARDY! Så ﬁnd din kampgejst frem til en aften, hvor du får lov til at
kæmpe med og mod dine venner og familiemedlemmer. Lad os bryde isen
på tværs, og ﬁnde aftenens Champ.

Antal deltagere: 40
Deltagelse: Aktive medlemmer

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 10. oktober 2020, Kl. 17 - 21

Mødested

Havneparken 2, 7100 Vejle.

Forplejning

Kaffe og te

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Noget til den søde tand

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Torsdag d. 1. oktober 2020
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Foredrag: Vejen til Succes

Fra en utryg barndom under borgerkrigen i Libanon, til associate professor i
medicin, vil overlæge Mohammed Khalil fortælle sin betagende livshistorie,
om at søge mod højere bjerge og bevare håbet. Hans forskningsresultater
har ændret en 30 år gammel behandlingsstrategi i Danmark, ved at
nedsætte antibiotika forbruget hos cirka 11.000 fødende kvinder, til kun
3000 kvinder årligt.
Fra en opvækst i krig og ødelæggelse til en succesfuld karriere inden for
medicin, har han oplevet smerte, sorg og nederlag. Men hvordan kan man
bibeholde motivationen når livet lukker alle døre? Og hvordan ser man
lyset i mørket?
Få svarene til dette medrivende foredrag om håb, drømme og ambitioner.

Antal deltagere: Kommer senere
Deltage: Aktive medlemmer (max 2 gæster pr. aktiv medlem)

Praktisk info

Tid og dato

Søndag d. 15. november 2020, Kl. 12 - 15

Mødested

Kommer senere

Forplejning

Kaffe og kage

Mulighed for børnepasning

Nej

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Torsdag d. 5. november 2020
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Overlevelsestur

Tag med på en uforglemmelig udﬂugt under den åbne himmel, hvor det
gælder om at ﬁnde din indre menneskelige overlevelsesmekanismer frem.
Som aktivt medlem skal du med ud på Trelde Næs, hvor du her vil blive
kastet ud i en række forhindringer. Heriblandt selv at opstille et bål, bygge
telt af de ressourcer du ﬁnder i naturen, samt andre vilde aktiviteter, som
skal hjælpe dig overleve i Danmarks vilde natur. Elsker du at udfordre dig
selv til det yderste, er dette en aktivitet lige for dig!

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Aktive medlemmer. Medlemmers børn er velkomne.
Aldersgrænse: 12 år

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 13. februar 2021, Kl. 11 - 16

Mødested

Trelde Næsvej, 7000 Fredericia

Forplejning

Fangsten

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Praktisk tøj og fodtøj

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Onsdag d. 3. februar 2021
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Fællesspisning i Ramadan

Vi vil gerne indbyde alle medlemmerne i CUV og CUK samt deres familier
til en hyggelig fælles iftar og bøn i Havneparken 2 i Vejle. Alle medlemmer
tager en ret med, så vi kan bryde fasten sammen og opleve de kulinariske
dimensioner og mangfoldigheden i vores fællesskab. Der vil også være
underholdende aktiviteter og konkurrencer for både børn og voksne.

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Aktive medlemmer samt medlemmers familie

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 1. maj 2021kl. 19 - 22

Mødested

Kommer senere

Forplejning

Drikkelse

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

En varm ret til buffet

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Onsdag d. 21. April 2021
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15
13

Tur til Madsbyparken

Så er det på tide at samles allesammen til en utrolig hyggelig dag, når vi
sammen drager afsted til et af Danmarks mest attraktive parker, nemlig
Madsbyparken. Dagen vil byde på aktiviteter, underholdning og ikke mindst
grillmad. Kom med og få en sjov og oplevelsesrig dag.

Antal deltagere: Ubegrænset
Deltagelse: Aktive medlemmer. Medlemmers børn
og ægtefælle er velkomne.

Praktisk info

Tid og dato

Lørdag d. 12. juni 2021, Kl. 11

Mødested

Madsbyparken
Lumbyesvej 45, 7000 Fredericia

Forplejning

Grill mad

Mulighed for børnepasning

Nej

Medbringes

Noget til den søde tand

Tilmelding

vejle@campusu.dk

Svarfrist

Fredag d. 2. juni 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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VEJLE

facebook/CampusUdviklingVejle

CVR: 409 112 43

campusu.dk

vejle@campusu.dk

KOLDING

facebook/CampusUdviklingKolding

CVR: 409 053 16

campusu.dk

kolding@campusu.dk

