Nyhedsbrev marts

2021

Kære beboere i NordParken
Nu begynder Bornholm at åbne op og vi kan med glæde se frem til at komme i gang igen med at gøre en
indsats for fællesskab og trivsel i NordParken. Vi har savnet at være i sving og glæder os til at kunne åbne
døren i 20’EREN og byde NordParkens beboere velkommen til forårets aktiviteter og arrangementer.
Indenfor de næste par uger håber vi, at komme rundt med en ny aktivitetskalender. Vi har mange planer og
vil fylde kalenderen og foråret med en hel masse. Bl.a.:

Temaoplæg og foredrag

Sociale aktiviteter

For forældre til både små børn og teenagere. Om bl.a.:

•

Fællesspisning

-

De små børns Bornholm - Skolebørn, søvn og skærmtid

•

Oplæg og arrangementer

-

Børns sproglig udvikling - Unge, alkohol og hash

-

At læs med sit barn

- Børn, unge og sociale medier

”På sporet af det gode liv”
Samtaler om det gode liv

Kvindecafé med fokus på samtale og hygge
Har du lyst til at være med så ring eller skriv til Ida på tlf.
60104207

omkring bål og O-løb i
NordParken.
Starter ved domen d. 7. april

Til foråret skal der igen sås og plantes i fælleshaven ”Gartnerhaven”

kl. 16.30
Vil du være med så kontakt havegruppen. Kontaktoplysninger kan du få hos Ida på 60104207

Bydelsmødre Bornholm
Vil du gerne vide mere om, hvad en bydelsmor kan, så læs her www.bydelsmor.dk
Vil du gerne i kontakt med en bydelsmor på Bornholm, så kontakt Ida på 60104207

Råd og vejledning hver mandag kl. 12-14 omkring bl.a.
- Boligstøtte

- Friplads til daginstitution og SFO

- Fritidspas til børn, voksne og familier

- Pas, opholdstilladelse, fødselsattest m.m.

- Breve til og fra kommune, skat, læge

- Jobsøgning, CV og uddannelsessøgning

Derudover håber vi, at mandeklubben, strikkeklubben og stolegymnastikken kommer i gang igen.
Hold øje med opgangstavlen og vores hjemmeside www.nordparken.com, hvor du snart kan læse om forårets
aktiviteter. Her finder du også links til beboerbladene ”Bo godt” og ”Boligen” og vejledning om CORONA.
Ring 6010 4209 / 60104207 hvis du vil vide mere. Du kan også sende mail eller sms, eller skrive til os på
Facebooksiden 20’EREN.

Mange hilsner fra os i 20’EREN
Pia, tlf. 60104209, e-mail: pb@bo42.dk

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

Vind en flot påskekurv!
Kom med et gækkebrev og vær med i konkurrencen om en flot påskekurv. Alle der afleverer et
gækkebrev får et chokoladeæg. Vinderen, 2. og 3. pladsen findes d. 26. marts kl. 10.
Sådan deltager du:
Læg et gækkebrev (uden navn) i en konvolut (med navn, adresse og telefon nummer).
Aflever det i 20’EREN - senest d. 24. marts kl. 12.

