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Fællesspisning

d. 28. marts kl. 17.30 – 19.00 i Fælleshuset

Sidste tilmelding torsdag den 21. marts til Qasir på mobil 53 60 63 28. Pris: 40 kr. for voksne,
børn 15. kr., gæster 45 kr. Betaling til Qasir i Fælleshuset torsdag den 21. marts. kl. 10.0011.00 eller 18.00-19.00.

Sådan er det at bo i Blokland

Fernisering af beboer-fortællinger 28.marts kl. 17.30
6 beboere har fortalt om deres erfaring med at bo
i Blokland. Kom og læs dem på Fælleshusets
langside og få et glas cider.

Babygruppen
- noget for dig og din baby

Hver tirsdag kl. 10-11.30 i børnehuset Lindegården.
Har du en baby mellem 0 og 12 måneder og er du ikke
i en mødregruppe? Så er babygruppen måske noget for dig. Du lærer mere om din baby og
møder andre mødre med babyer.Baby-gruppen har tilknyttet en pædagog og nogle gange
en sundhedsplejerske.Nogle gange har vi et tema/aktivitet på, og nogle gange tager vi en tur
ud af huset. Vi planlægger det sammen. Vi har altid kaffe og the på kanden og lidt at spise.
Mere information og tilmelding enten til din sundhedsplejerske eller til boligsocial koordinator
Louise på tlf. 60 35 46 35.

Uddeling af overskudsmad

Mandag, tirsdag og torsdag kl. 19.30-20,
onsdag og fredag 14.30-15, lørdag kl. 1010.30 fra BLOKart i Blokland nr. 30.
Husk at tage en pose med! Mængderne af mad,
der smides ud er store – også i Albertslund.
Derfor har en gruppe frivillige taget initiativ til, at
vi alle kan få glæde af den mad, der stadig sagtens kan spises. Maden er til ALLE.
Der vil blive hængt opslag op i opgangene, men
hvis du er interesseret i at hjælpe med at bruge
noget af maden – så ring eller send en SMS til
Ingrid på 60 35 46 72.
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Faste aktiviteter
Gymnastik både for kvinder & mænd

Hver onsdag i Fælleshuset mellem 13.30 – 14.30. Alle kan være med.
Har du ondt i ryggen, armene, smerter i nakken eller har
du bare lyst til bevæge dig lidt? Så kom til gratis
gymnastik. Kom allerede kl. 13.00 og hyg dig med en
kop kaffe, hvis du har tid og lyst. Ring eller send en sms
til Ingrid på 60 35 46 72 for at tilmelde dig.

Bloklands brygger-laug

Vi brygger vores egen øl.
Kontakt Carlo, hvis du vil være med eller vide mere på tlf. 51 49 10 16.
Det koster kun 50 kr. om året at være medlem bryggerlauget.

Kaffen er klar – og bollerne er friskbagte!

Hver onsdag fra kl. 9.30–12 er der åbent hus i Fælleshuset.
Kom og start dagen sammen med en hyggelig kop kaffe og
søde naboer. Ingen tilmelding – Kig bare ned forbi.

Krea-klubben

Torsdag den 14. og 28. marts kl. 14.00 - 17.00 i Bloklands Fælleshus.
Kom ned og prøv kræfter med dine kreative evner.
Vil du vide mere, så kontakt Jannie på 20 23 06 40.

Bloklands fitness-rum i nr. 2A

Medlemskab koster 50 kr./mdr. Tilmelding på ejendomskontoret.

Bogbytte-reol i vaskeriet

Lån eller byt en bog! Har du nogle bøger, du vil af med, så sæt dem i reolen.

Beboer-onsdag

Hver onsdag mellem kl. 12.30 – 15.00 i Fælleshuset
Her sidder Ingrid klar til at hjælpe, hvad enten det handler om lektielæsning, bukser der
skal lægges op eller noget helt tredje. Kig forbi til en snak.

