BLOKLAND
HVAD SKER DER
OKTOBER?

I

AKTIVITETER I
OKTOBER
MADKLUB
TIRSDAG 1. & 8. OKTOBER KL. 19.00
Lav mad sammen. Vi mødes kl. 17.00 - og er færdig senest kl. 19.00
Sjovt, hyggeligt og lækkert. Tovholder Ida Mette Holm.
Pris 25 kr. pr. gang. Tilmelding til Ingrid 60 35 46 72

LØRDAGS-PIZZA
LØRDAG DEN 5. OKTOBER 11.00 -12.30
Vi fyrer op i sten-ovnen og laver pizza. Kig ned ingen tilmelding og hyg
dig med pizza eller bare en kop kaffe. Ingen tilmelding - bare kom.
Aflyses hvis det regner.

SKÆR GRÆSKAR - OG SPIS PIZZA

MANDAG DEN 14. OKTOBER KL. 13.00 - 15.00
Skær dit eget uhyggelige græskar imens vi tænder op i
stenovenen og bager et par pizzaer.
Tilmelding til Ingrid 60 35 46 72 senest torsdag den 10. oktober

BLOKLAND GÅR SAMMEN
TIRSDAG DEN 15. OKTOBER 11-12.30

Vil du med ud at gå en rask tur i efterårsvejret?
Vi går en lille times tid. Bagefter er der kaffe i fælleshuset, hvis man har
lyst. Start ved fælleshuset.
Tilmelding til Ingrid 60 35 46 72

MÅNEDENS FÆLLESSPISNING - HALLOWEEN
TORSDAG 31. OKTOBER 18.00 - 19.30
Menu: græskar-suppe med rugbrødscroutoner
Hvis vejret er godt - spiser vi udenfor.

Sidste tilmelding mandag den 28/10 til Qasir på 53 60 63 28
Pris: 35 kr. for voksne børn 15. kr. gæster 45 kr.

FASTE AKTIVITETER I
OKTOBER
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.
Efterårsferie onsdag den 16. oktober.

KREA I FÆLLESHUSET
TORSDAG DEN 10 & 24. OKTOBER

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.

JOHNNY FRA EJENDOMSKONTORET

Vi kender ham allesammen. Johnny

Renoveringen af Blokland er jo noget, der

Mortensen, Bloklands førstemand på

optager os alle, så vi spurgte selvfølgelig

ejendomskontoret. Bedre kendt bare som
Johnny.
Det er ofte ham, der tager imod, når nye
flytter ind, - og det er ofte ham, som vi alle
går til, hvis der opstår probelmer i
lejligheden, i opgangen eller i fælleshuset.
Johnny havde selv sin allerførste dag i
Blokland den 2. maj 2001. Så i mere end 18

Johnny om, hvad han tænker om
fremtidens Blokland:
"- Jeg glæder mig til at se det nye Blokland
efter renoveringen. Det bliver spændende
med de nye facader, de nye typer af
lejligheder - og de flotte planer for
udeområderne. Blokland ligger jo rigtig
centralt, og med de nye lejligheder, som er
ved at blive opført på den tidligere Coop
grund, - så kommer Blokland til at hænge

år har han været en fast del af hverdagen i

endnu bedre sammen med resten af byen.

Blokland.

En ny og spændende bydel".

" - Jeg er rigtig glad for mit arbejde, Jeg

Og hvad laver han så, når han ikke er på

håber, at vi her på ejendomskontoret kan

arbejde? Johnny er interesseret i historie,

være med til, at beboerne synes, at

fodboldfan, gift, har 3 voksne børn og 5

Blokland er et sted, hvor man altid får en

børnebørn, - og så nyder han at spænde

god modtagelse og en ordentlig service."

campingvognen efter bilen, og køre ud i et
blå med gode venner.

