Nyhedsbrev

August 2019

Kære beboere i NordParken
Vi har som de fleste holdt sommerferie og 20’EREN har været lukket, men nu er vi tilbage med både
nyhedsbrev, aktivitetskalender for oktober og november, en folder om projektet og ikke mindst en
hjemmeside – www.nordparken.com. Husk du/I kan stadig følge os på facebooksiden 20’EREN.
Siden forrige nyhedsbrev har der været flere spændende begivenheder i tilknytning til NordParken. Den d. 24.
maj fejrede vi indvielsen af Natur- og kulturparken, som Bo42 i november 2017 vandt støtte til i en
konkurrence hos Friluftsrådet. Det blev til en dejlig dag med godt vejr og mange glade fremmødte. Der var
hoppeborg, øl, pølser og kage samt underholdning fra børn fra Nordstjernen og Trinbrættet, Christina og
beboere, Gøgleren Aslak samt Lulu og husorkester.
I parken havde vi d. 20. juni en hyggelig ”spis sammen” i læ af domen, hvor vi sad og spiste på scenen, mens
Christina og Benny underholdte med sang og musik.
Ugen efter blev indvielsen af parken fulgt op med åbningen af fotoudstillingen ”Naboskab” v/fotograf Martin
Thaulow og Bornholms Museum. Udstillingen med de mange fotos af beboere i NordParken kan ses i parken
frem til 1. september. Og så kan beboere i NordParken stadig komme gratis på Bornholms Museum og se
udstillingen ”Livet i og omkring NordParken – før og nu”. Udstillingen kan ses frem til uge 43.
HUSK den gratis billet!
I Parken er der opsat højbede og to væksthuse, Det er NordParkens fælleshave. Det er for alle de beboere, der
har lyst til at være med til at plante, passe og høste grøntsager og krydderurter. I år er det især blevet til
mange agurker og rabarber, men også til tomater, courgetter, persille, basilikum, ærter og jordbær.
Kom og vær med i fælleshaven!
Den flotte fælleshave skyldes nøjsom pasning af ganske få beboere. Det skal de have stort tak for. Men
fælleshaven har brug for flere hænder. Ring til Ida på tlf. 60104207, hvis du kunne tænke dig at være med.
Den nye aktivitetskalender med forskellige arrangementer for alle aldre går fra september til og med oktober,
og vi håber at se en masse forskellige børn og voksne i 20’EREN hen over efteråret.

Men det er sommer lidt endnu, så vi holder en lille -

Høstfest i parken - torsdag d. 29. august kl. 17-20
Christina og beboere underholder, der er gratis burger med
grillet oksekød og flæskesteg samt salat og tilbehør.
Medbring egne drikkevarer og et tæppe/stol
HUSK tilmelding hos Christina på tlf. 60104209
Vi glæder os til at se dig og jer i 20’EREN
Mange hilsner fra Christina og Ida
Christina Mauritsen tlf. 60104209, e-mail: ca@bo42.dk

Ida Hvilsom tlf. 60104207, e-mail: ih@bo42.dk

Du kan se vores åbningstider på Facebook, hvor du også kan følge med i, hvad der sker eller du kan kigge
IND i 20’EREN, Gartnervangen 20, hvis du har spørgsmål, har brug for hjælp til noget eller gerne vil hilse på.
Og endelig så kan du læse mere om Fællesskab og Trivsel på www.nordparken.com

