BLOKLAND
HVAD SKER DER
SEPTEMBER?

I

AKTIVITETER I
SEPTEMBER
BEBOERMØDE I BLOKLAND
ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER KL. 19.00
Kom til beboermøde og vær med til at påvirke dagligdagen i Blokland.
Hør mere om, hvad pengene bruges til i Blokland og hør mere om
renoveringen.
Har du forslag, som du gerne vil have drøftet på beboermødet skal det
afleveres til Qasir senest den 4 september kl. 12. på 53 60 63 28

MÅNEDENS FÆLLESSPISNING
TORSDAG 26. SEPTEMBER 18.00 - 19.30
Menu: pakistansk butterchicken med pulao ris
Sidste tilmelding mandag den 23/9 til Qasir på 53 60 63 28
Pris: 35 kr. for voksne børn 15. kr. gæster 45 kr.
Betaling til Ingrid alle onsdag ml. 10 - 12.00 i fælleshuset eller i ABC
resten af ugen.

MADKLUB I BLOKLAND
ALLE TIRSDAGE I SEPTEMBER
Lav mad sammen en gang om ugen. 6. tirsdage i træk.
Vi mødes kl. 17.00 - og er færdig senest kl. 19.00
Sjovt, hyggeligt og lækkert. Tovholder Ida Mette Holm & Ingrid.
Pris 25 kr. pr. gang. Tilmelding til Ingrid 60 35 46 72

BLAND SELV TV-STREAMNING
YOU SEE INVITERER TIL ÅBENT HUS I BLOKLAND
MANDAG DEN 16. SEPTEMBER 17-19 I
FÆLLESHUSET.
Kom forbi og hør, hvordan du selv kan blande tv-kanaler og
tv-tjenester i og streamingtjenester i din Tv-pakke. Mulighed for
at vinde premier, hvis du deltager.

AKTIVITETER I
SEPTEMBER
GYMNASTIK I FÆLLESHUSET FOR BÅDE MÆND &
KVINDER
HVER ONSDAG FRA 13.30 – 14.30
Har du ondt i ryggen? Armene eller nakken? Eller har du bare lyst
til bevæge dig lidt? Så kom til gratis gymnastik i Bloklands
fælleshus. Alle kan være med.
Dørene åbner kl. 13.00, hvis du har lyst til en kop kaffe, hvis du har
tid og lyst. Tilmeld dig hos Ingrid 60 35 46 72.
Vi starter op efter sommerferien onsdag den 11. september.

BLOKLAND CYKLER SAMMEN
TORSDAG 23. SEPTEMBER 10.00
Afgang fra fælleshuset. Vi cykler mellem 4-8 km. Vi holder en hyggelig
kaffepause undervejs. Tilmelding til Ingrid på 60 35 46 72

KREA I FÆLLESHUSET
TORSDAG DEN 12. SEPTEMBER & 26. SEPTEMBER.
Har du lyst til at strikke eller sy sammen med andre?
Eller vil du rigtig gerne lære det? Eller måske syer du patchwork, maler
eller laver smykker.
Så kom til fælleshuset mellem 14.00 – 17.00.
Ring til Jannie på 20 23 06 40, hvis du har spørgsmål til KREA.

KAFFEN ER KLAR & BOLLERNE NYBAGTE

HVER ONSDAG I FÆLLESHUSET 9.30 - 12.00
Start dagen med en hyggelig gratis kop kaffe .
Ingen tilmelding bare kom.

HVAD LAVER AFDELINGSBESTYRELSEN I
BLOKLAND EGENTLIG?
Måske ved du det allerede? Eller måske er

der har et personligt økonomisk eller

du nysgerrig efter at kende mere til det

juridisk ansvar.

arbejde, som syv af dine naboer frivilligt
udfører her i Blokland.

Vi arrangerer også aktiviteter som f.eks.
Sankt Hans & sommerfest, og bestemmer

Afdelingsbestyrelsen vælges af de beboere,

hvad pengene til beboer-aktiviteter skal

der møder op på det årlige beboermøde.

bruges til. Vi har vores mødested i

I år er det den 18. september kl. 19.00 i

fælleshuset - og er ansvarlig for

fælleshuset.

aktivitetslokalet.

Afdelingsbestyrelsen består af 5

I vores afdelingsbestyrelse er vi meget

medlemmer og 2 suppleanter. Vi mødes

optaget af renoveringen. Nogle af os er

altid den første onsdag i måneden.

med til alle møderne med de bygge-

Carsten, vores ejendomsleder deltager også

ansvarlige og Bo-Vest centrale

på møderne, hvor vi sammen f.eks. taler

administration, hvor vi repræsenterer jeres

om, hvordan det går med bygningerne, de

stemme i hele renoveringen-sagen, og gør

grønne områder og affaldssortering, men

vores bedste for, at vi er får et godt resultat.

også om tryghed og generel trivsel her hvor
vi bor.
I er alle velkomne til at deltage i møderne
mellem 19-20.

Er du interesseret i at være med i
afdelingsbestyrelsens arbejde? Være med
til at påvirke dagligdag og fest, der hvor du
bor - så stil op til valg den 18. september.

Vi drøfter også økonomien, og vi skal

Kontakt Qasir på 53 60 63 28 for flere

godkende regnskabet og budgettet for

oplysninger

næste år, men der er ingen af os,

