Nyhedsbrev

december 2019

Kære beboere i NordParken
Nu er det snart jul, juleferie og et nyt år er på vej. Med det nye år følger nye arrangementer og aktiviteter i
20’EREN og NordParken for børn, unge og voksne. I løbet af januar, februar og marts er der blandt andet
følgende i vente: beboercafé, familiecafé, filmdag for børn og unge, fastelavn for beboere i alle aldre med
slikposer til børnene og fastelavnsboller - og endelig så er der:

Nytårskur i 20’EREN
Kom og sig godt nytår til din nabo
Torsdag d. 30. januar kl. 17-19
Vi byder på pindemadder, et glas bobler m/u alkohol
og et stykke kransekage
Det er både for børn og voksne
I forhold til de faste aktiviteter så er stolegymnastikken tilbage d. 8. og 10. januar. Strikkeklubben og
sprogcaféen er tilbage d. 6. januar.
I starten af februar kan vi endnu engang byde velkommen til studerende fra Sygeplejeskolen og det bliver
spændende at se, hvilke aktiviteter de sætter i gang.
Tirsdag d. 3. marts starter vi et nyt hold med læsecafé. Det er for elever i 6. - 7. klasse, som gerne vil blive
bedre til at forstå det de læser. Vi har plads til maks. 6 på holdet. Det er hver tirsdag og torsdag kl. 16-17.
Ring til os og hør nærmere.

Vi glæder os til at se dig og jer i 20’EREN i løbet af 2020
Mange hilsner fra Christina og Ida
Christina Mauritsen, tlf. 60104209, e-mail: ca@bo42.dk

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

Husk at du/I kan se hvad der sker i 20’EREN fra januar til marts på aktivitetskalenderen og på hjemmesiden
www.nordparken.com. Og Husk at du/I også kan følge os på facebooksiden 20’EREN.

HUSK

20’EREN holder lukket fra d. 21. december til og med 1. januar.

Husk du er også meget velkommen til at 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.

