Nyhedsbrev

Maj 2020

Kære beboere i NordParken
Nu er det vist på tide med et nyhedsbrev fra os i 20’EREN. Sidste nyhedsbrev var i december 2019.
Året startede godt med et brandkursus ved Beredskabsforbundet og et spændende besøg af en frivillig fra
den gratis Økonomi- og Gældsrådgivning i Rønne. Derefter blev januar rundet af med et brag af en nytårskur
i 20’EREN med besøg af næsten 40 beboere til kransekage, bobler og pindemadder samt musik fremført af
Bawie, Benny og Christina.
I februar fejrede vi fastelavn og havde besøg af sygeplejerskestuderende, der bød på mindfulness for kvinder
og lækre smagsprøver på smoothies.
Så blev det marts og CORONA væltede alt. Alle vores planlagte arrangementer og aktiviteter blev annulleret,
20’EREN lukkede og koncerten med Rasmus Nøhr blev aflyst.
Vi fulgte retningslinjerne fra myndighederne, men så snart vi måtte, begyndte vi at se på, hvad vi kunne
komme i gang med og samtidig holde afstand og passe på hinanden.
Så fra 20. april og tre uger frem er der næste hver dag gået et mindre hold af beboere i samlet flok til skoven
og stranden. Gode ture i skønt vejr. I maj startede vi så med at spille kroket i små hold med 4 deltager på
hvert hold. Har du lyst til at være med så skriv eller ring og meld dig til hos Christina på tlf.: 60104209. Vi
spiller hver onsdag i maj kl. 15-17.
Derudover synger vi sammen hver anden torsdag i maj og juni kl. 16.30-17, og i juni skifter vi så kroket ud
med ”spis sammen på afstand”. Det er også hver onsdag og vi spiser hver gang et nyt sted i NordParken kl.
17-19. Du skal selv tage mad og drikke med. Ring til Christina og meld dig til.

I børnenes skoleferie tilbyder vi alle hverdage fra mandag d. 29. juni til fredag d. 10. juli:

Sommerskole i 20’EREN
Kl. 9.30-11.00

børn i 1. og 2. klasse

Kl. 11.00-12.30

børn i 3. og 4. klasse

Vi hjælper med opgaver fra skolen, øver bokstaver, læsning og matematik. Vi sidder i små grupper og der er
plads til 10 børn på hvert hold. Ring til Christina på tlf.: 60104209 og tilmed dit barn.

Vi glæder os til august, hvor vi kan tilbyde mange flere aktiviteter og ser frem til familiecafé, beboercafé og
mere læsecafé for børn samt til at starte køkkenskole for børn og forældre og uddannelse af bydelsmødre, og
meget andet hen over efteråret.
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 Christina og Ida
Christina Mauritsen, tlf. 60104209, e-mail: ca@bo42.dk

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

