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Kære beboere i NordParken
Selvom det stadig er varmt og sommerligt, så er ferien forbi for de fleste og mange er i gang igen med skole
og arbejde. Vi er også i gang igen her i 20’EREN, hvor vi vil starte nyhedsbrevet med at sige velkommen til
Pia, som havde første arbejdsdag i 20’EREN d. 3. august. Pia er uddannet lærer og har bl.a. arbejdet som
koordinator for Røde kors, hvorfra hun har stor erfaring med at tilbyde råd og vejledning. Det vil hun
fortsætte med i 20’EREN hvor beboere i NordParken kan møde hende og få hjælp hver mandag kl. 12-14 og
efter aftale. Pia kan bl.a. hjælpe med:


Ansøgning om boligstøtte, friplads til daginstitution og SFO samt fritidspas til voksne, børn og familier



Jobsøgning, CV og uddannelsesøgning



Breve og henvendelser til og fra kommune, stat, læge, hospital m.fl.

Beboere i NordParken kan møde Pia ved den store legeplads tirsdag d. 25. august kl. 15-17.
Vi startede august med to ture ud af huset sammen med Sanne fra Bornholms Museum. Turene gik til
Rispebjerg og Kanonstillingerne på Dueodde. Og så var vi på en dejlig heldagstur til Christiansø.
løbet af august og september genstarter vi beboercafé og familiecafé, hvor vi håber at se og gense rigtig
mange beboere og familier i 20’EREN. Derudover kan vi bl.a. se frem til:

Sport og fritid

Legedag i NordParken

Besøg Gartnerhaven

Fredag d. 4. september

lørdag d. 29. august

Fredag d. 11. september

kl. 15-17

kl. 10-14

Kl. 15-16

Mød os ved legepladsen, hvor
børn, voksne og familier kan få
hjælp til at søge fritidspas. Der er
en drikkedunk til de første 50
børn, der er med til aktiviteter.

Dagen byder på hoppeborg,
dans og musik, boldspil,
tryllerier med mystiske Mr. MOX,
ansigtsmaling, kagemand/dame
og grillet pølser med brød.

Kom og hør om det hyggelige
fællesskab i NordParkens
fælleshave og om hvordan du
kan blive en del af det.
Der er sodavand og snack

I løbet af august og september vil der desuden være mulighed for at komme ned i 20’EREN og høre om
opgangsskærmene, stille spørgsmål og møde andre beboere NordParken. Det er d. 24. og 26. august samt d.
3. og 9. september. Alle dage både kl. 12-13 og kl. 16-17.
Strikkeklubben er tilbage hver mandag kl. 10-12 og mandeklubben holder møde d. 2. september kl. 16-18.
For familierne starter der to

familiekøkken forløb, hvor vi laver aftensmad, der kan gøres til madpakker

dagen efter. Mor eller far kan deltage med to børn. Det forgår på Aavangsskolen kl. 16.30-19:
Hold 1: 2., 16. og 30. september

Hold 2: 28. oktober og 11. og 25. november

Ring eller skriv sms til Ida på 60104207 og meld jer til!
Hold øje med vores hjemmeside www.nordparken.com hvor du kan læse tidligere nyhedsbreve og læse om,
hvad der sker i 20’EREN og i NordParken. Du kan også ringe eller skrive til os, følge os på facebooksiden
20’EREN, eller komme hen og besøge os i 20’EREN, Gartnervangen 20.

Mange hilsner fra Pia og Ida
Pia Bundgaard, tlf. 60104209, e-mail: pb@bo42.dk

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

