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#covid19 #neverendingstory #neiRestriktiounen #OpsichendJugendarbecht 

Am Februar krute mir vum Ministère geroden, datt mir eis méi op Outdooraktivitéite solle 

konzentréieren, fir de Risiko vu Néiinfektiounen ze reduzéieren. 

Dat war eng Erausfuerderung fir jidderee, well d'Wieder huet net ganz dacks matgespillt. Am 

Grousse Ganze konnte mir awer verschidden Aktivitéite ubidden, wéi zum Beispill 

Lattenschéissen, Mauerball oder mat de Jonker spadséiere goen. 

Un verschiddenen Deeg wou manner oder keng Präsens  vun Jugendlechen am Jugendhaus 

war, si mir eraus gaange, fir déi Jonk ob den üblechen Plazen, Multisport, bei der Schoul um 

Ewent ze treffen an do mat hinnen zesummen eppes ze ënnerhuelen, dëst un der frëscher Loft - 

Opsichend Jugendarbecht. 

#creativedays #beton #jugendhaus  

Zesumme mat de Jonken hu mir aus Beton “Gefässer a Skulpturen” entworf. Als éischt hu déi 

Jonk sech missen eng Fläsch, eng Händchen, ee Glas sichen. Kreativitéit war gefrot. Duerno 

gouf den Beton preparéiert an ronderëm oder an d’Form lafen gelooss gi. Mir hunn hinnen fräi 

Hand gelooss. Mir hu Vase fir Blummen, Schësselcher a Form vun Hänn awer och  probéiert 

Skulpture ze maachen. Déi Jonk hunn séier gemierkt, datt et hei ëm Aarbecht, Kreativitéit an 

och  Gedold gaangen ass. 

#online #aktiviteiten #corona #jugendhaus 

Am Februar hu mir de Jonken och e grousse Programm un Online Aktivitéiten ugebueden. Dëst 

war Stad Land Floss Online, Skribbl.io a verschidde Wëssensquizzer, zu verschiddenen Themen, 

wou mir dann och e bësse präventiv mat de Jonke geschafft hu. Theme waren Energy-Drinks, 

Alkohol, Drogen a allgemeng Froen, fir d’Verbessere vum Allgemengwëssen. 

E Fortnite Turnéier gouf organiséiert fir all Jugendlech déi Loscht drop haten. Hei hunn déi Jonk 

an Teams vu jeeweils 2 zesumme gespillt, wat eng gutt Teamstrategie a Kommunikatioun er-

fuerdert huet . Eng 40 Jonker hu sech der Challenge gestallt. 
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