Nyhedsbrev
Kære beboere i NordParken
Projektet Fællesskab og Trivsel i NordParken har nu været i gang i et år. I den tid har vi både leget
med børnene på de grønne områder, været på tur til skov og strand, haft ponyridning, skåret
græskar og julehygget. Med andre har vi spist og sunget sammen, spillet ord-banko, afholdt
loppemarked og beboercafé.
Vi har mødt rigtig mange af jer og sammen har vi haft mange hyggelige og sjove stunder. Dem
glæder vi os til flere af i kommende år og vi håber, at endnu flere har lyst til at deltage.
Vi er i gang med den helt store planlægning og har snart en aktivitetskalender klar omdeling. På
den kan du læse, hvad der kommer af arrangementer, som du og I kan deltage i.
Vi er også ved at være klar med en folder, hvori du og I kan læse mere om, hvad der er af faste
aktiviteter. Som noget fast tilbyder vi bl.a. hjælp til job- og uddannelsessøgning, - også
fritidsjobs, e-boks, borger.dk, fritidspas, lektier og meget mere.
Hvis du vil høre mere, har spørgsmål eller noget konkret du gerne vil have hjælp til, kan du både
kigge forbi på de faste tidspunkter eller ringe og aftale et tidspunkt, der passer dig.
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. Meget snart kan du også læse mere om os på vores
kommende hjemmeside.
Derudover planlægger vi oplæg af forskellig slags, hvor der kommer nogle fagfolk og fortæller –
om både SFO, Skole-intra, ungdomsliv og fritidsjobs, og oplæg om forskellige temaer. Se efter
vores aktivitetskalender bl.a. i 20’EREN, på Facebook eller på Bo42’s hjemmeside. Der kan du læse
om hvad og hvornår.
Og så skal vi snart i gang med at plante grøntsager og blomster til højbede i den nye Natur og
kulturpark. Har du lyst til at være med så hold øje med annoncering af plantedage. Vil du også
gerne være med til at bygge højbedene, så vær hurtig og ring til Ida (se nederst på siden).
I 20’EREN er der også en strikkeklub og stolegymnastik. Begge dele drives af beboere, så hvis du
også går rundt med en idé til en aktivitet så kom og fortæl om den.
Endelig så planlægger vi flere hyggelige eftermiddage og aftener med spil, syng sammen og åben
beboercafé med fællesspisning. Vi søger for maden og du kommer bare.
Hvis du gerne vil hjælpe, så er du meget velkommen. Vi søger frivillige hænder både til det
praktiske og til nogle af vores aktiviteter. Herunder lektiehjælp.

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

