Nyhedsbrev

Maj 2019

Kære beboere i NordParken
Nu er vi nået til maj og der har allerede været afholdt mange forskellige aktiviteter i relation til
projektet Fællesskab og Trivsel i NordParken. I samarbejde med Sundheds- og Sygeplejeskolen har
vi afholdt fastelavn med tre tønder, fastelavnsboller og slikposer til børnene. Vi har indtil videre
haft to beboeraftner med spisning, hvor der var fuldt hus og vi glæder os til den tredje d. 9. maj.
Vi har afholdt plantedage, hvor der blev plantet frø til forspiring i 20’EREN og har nu plantet ud i
de nye væksthuse og de to højbede. Vi har plantet tomater, jordbær, rabarbere, ærter og agurker
og meget mere. Nu bliver det så spændene at se, hvad der kommer op. - Har du lyst til at være
med til at passe planterne så ring evt. til Ida på tlf. 60104207 og hør nærmere.

HUSK! - Indvielse af parken d. 24. maj kl. 14-17
Der er hoppeborg, en gøgler masser af musik samt kaffe og kage, fadøl, pølser og sandwich.
Vi har brug for frivillige til at bage kage, servere kaffe og til at holde øje med hoppeborgen, så
hvis du gerne vil hjælpe til på dagen, så ring til Ida på 60104207
20’EREN har lagt hus til flere caféarrangementer, hvor Bornholms Museum har snakket med en
masse beboere om deres liv i NordParken og området omkring. De mange fortællinger, som har
fokus på bl.a. naboskab præsenteres ved en udstilling på museet, der åbner d. 7. juni kl. 15-17.
Fotografen Martin Thaulow har desuden taget billeder af beboere i og omkring NordParken. Nogle
af disse billeder bliver sat op og udstillet i området i NordParken i løbet af juni måned.
Endelig så fejres BL’s 100 års fødselsdag d. 15. juni med et morgenmadsarrangement for beboere
i NordParken og afd. 9, arrangeret af bestyrelserne. Der bliver snart omdelt invitationer.
Derudover spiser vi sammen d. 20. juni, udenfor et sted i området, hvor alle tager noget mad med
til dem selv. Derefter holder 20’EREN sommerlukket fra uge 28 og frem til slutningen af juli.
Strikkeklubben holder pause fra slut maj indtil efteråret, men stolegymnastikken fortsætter
onsdag og fredag kl. 10-11 frem til og med uge 26. Der er sommerferie til og med uge 33.
I løbet af maj omdeles en folder med information omkring projektets faste tilbud; bl.a. hjælp til
job- og uddannelsessøgning, e-boks, borger.dk, fritidspas, lektier og meget mere. I starten af
august kommer en aktivitetskalender for efteråret 2019.
Indtil da håber vi at se en masse mennesker i 20’EREN. Så KIG IND hvis du har spørgsmål, har brug
for hjælp til noget eller gerne vil hilse på. Du kan se vores faste åbningstider på døren ved
20’EREN, Gartnervangen 20 eller på Facebook, hvor du også kan følge med i, hvad der sker.

Vi glæder os til at se dig og jer i 20’EREN
Mange hilsner fra Christina og Ida
Christina Aagesen tlf. 60104209, ca@bo42.dk

Ida Hvilsom tlf. 60104207, ih@bo42.dk

