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#lockdown #corona #reopening #Jugendhaus 

De 5. Januar no der Chrëschtvakanz krute mir d'Noriicht datt d'Jugendhaus bis den 12. Januar 

zou si. Duerch Erfarungswäerter war et fir eis méi einfach de Kontakt mat de Jonken oprecht ze 

erhalen. Séier ass een Online Programm op d‘Been gestallt gi. Fir all Goût war eppes dobäi. 

Vun Fifa Turnéier mat anere Jugendhaiser, iwwert Stad Land Flues hunn mir eis mat Jonker op 

verschiddenen Online Plattforme getraff.  

Den 12. Januar konnte mir déi Jonk mat engem Neijoerspunsh am Jugendhaus begréissen. 

#MRmeetsJugendhaus #maisonrelais #NewYearNewChallenge 

Elo ass et erëm sou wäit, trotz Corona konnte mir de Projet #MRmeetsJugendhaus mat enger 

Woch Verspéidung ulafe loossen. Endlech hu déi Jonk nees Dënschden vun 13.00 bis 17.00 

d’Méiglechkeet d’Jugendhaus ze entdecken a u coole Projeten an Aktivitéiten deel ze huelen. 

Dëst Joer steet ee selwer geplangten an gebauten Arkade-Automat (Spillautomat) um 

Programm, sou wéi Auere wou mir net méi verwäertbaart Material wäerten notzen. 

D’Ëmsetzung ass just méiglech, wann mir net ze vill vum CoronaVirus ausgebremst gi!! 

#elisabethjeunesse #jugendhaus #covid19 #health 

Bal ee Joer heescht et elo scho Covid-19, sozial Distanzéierung, Mask undoen, Hänn 

desinfizéieren. Exemplaresch hunn déi Jonk sech hei am Jugendhaus un d’Mesure gehale. 

Ëmmer nees hunn mir Mesuren adaptéiert. Do duerch dat mir déi Jonk ëmmer am 

perséinleche Gespréich driwwer informéiert hunn, an hinnen sou och déi néideg Erklärunge gi 

hunn fir wat, war et fir si méi einfach des ze verstoen an ëmzesetzen. Och am Spill Among Us 

Real Life ass “Hänn desinfizéieren” als Aufgab mat agebaut gi, déi huet missen erfëllt gi, fir de 

Risiko ze miniméiere. 

#reopening #lockdown #corona #Jugendhaus 

Corona-Situatioun hei zu Lëtzebuerg ännert permanent, deemno huet den Educatiounsminis-

ter decidéiert, dat d’Schoulen zou si, mee d’Jugendhaiser si ob.  

Mir halen eis un déi bestoend Mesuren, Masken un, Desinfektioun vun den Hänn. Fir déi wou 

net an d’Jugendhaus komme bidde mir dir och Online-Events un, an si och iwwert Telefon oder 

soss Medie fir dech erreechbar - Stay connected!!! 
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