BLOKLAND
HVAD SKER DER
FEBRUAR?

I

AKTIVITETER I FEBRUAR
MADKLUB BLOKLAND
TORSDAG DEN 13. FEBRUAR 17.00 - 19.00
Vi starter en ny runde af Madklubben Blokand :-)
Denne gang hver torsdag.
Vi laver lækker mad, hygger og rydder op sammen.
Pris 20 kr. pr. gang.
Tilmelding til Ingrid 60 35 46 72

MÅNEDENS FÆLLESSPISNING
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 18.00 - 20.00
Tage tryller igen. Denne gang står menuen på
Forloren Hare, kartofler med lækker sovs og salat.
Medbring din egen service - og inviter gerne din nabo med.
Sidste tilmelding fredag 21. februar til Qasir på 53 60 63 28
Pris: 35 kr. for voksne børn 15. kr. gæster 45 kr.

BØRNEBØRNENES MADVÆRKSTED TAG DIN BEDSTEFORÆLDER MED PÅ
MADKURSUS
ONSDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 16.00 - 19.00
Går du i 4,5 eller 6. klasse? Og har du en bedsteforælder
som du kunne tænke dig at lave mad sammen med?
Eller er du bedsteforældre og har lyst til at lave noget nyt
sammen med dit barnebarn? Så kom med!
På Børnebørnenes Madværksted mødes man med andre
børn & bedsteforældre og får masser af gode oplevelser
sammen.
Vi mødes 4 gange og hver gang laver vi lækker mad
sammen. Vi skal både lave morgenmad, madpakker, lækre
snacks og fest-mad.
Har du ikke bedsteforældre eller bor de for langt væk? Eller
ingen børnebørn? Måske har du en sød nabo eller en ven af
familien, som du kan tage med.
Vi mødes den 26/2, 11/3, 25/3 og den 8/4.
Sidste tilmelding fredag 22. februar til Ingrid 60 35 46 72
Pris: 240 kr. pr. par for alle 4 gange - prisen inkluderer mad,
kogebog & forklæder.

AKTIVITETER I FEBRUAR
KREA I FÆLLESHUSET
TORSDAG DEN 13. & 27. FEBRUAR

Har du lyst til at strikke eller sy sammen med andre?
Eller vil du gerne lære det? Eller måske har du lyst til at male
eller lave smykker?
Så kom til fælleshuset mellem 14.00 – 17.00.
Ring til Jannie på 20 23 06 40, hvis du har spørgsmål til KREA.

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 gymnastik i Bloklands fælleshus. Alle kan
være med.
Hvis du har lyst til en kop kaffe, og til at få en snak med instruktør Pia,
så kom allerede kl. 13.00.
Tilmeld dig hos Ingrid 60 35 46 72.

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.

BLOKLANDS KVINDEKLUB
HVER MANDAG & TIRSDAG 18.00 - 22.00
Alle er velkomne til at kigge ned og få en kop te i fælleshuset.
Kontakt Sultan på mobil 21 42 87 08 hvis du har spørgsmål til
kvinde-klubben

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL MOBIL, YOU-SEE ELLER
DIN PC?
HVER FREDAG MELLEM 18.00 - 19.30
Du kan få hjælp til opsætning af Iphone, Ipad, computer, trådløs
forbindelse mm. Enten i fælleshuset eller efter aftale med Qasir.
Har du ikke selv netadgang, kan du komme ned i fælleshuset og bruge
fælleshusets computere. Du kan også få hjælp til opsætning af TVboks fra YouSee mm.
Kontakt Qasir på 53 60 63 28

VIL DU GØRE NOGET
EKSTRA FOR MILJØET,
HER HVOR DU BOR?
Kom med i en ny gruppe af
beboere, der ønsker at lave
forbedringer, der kan gøre en
forskel for miljøet.
Både børn & voksne er velkomne.
Er du interesseret i at være med?
Kontakt Ib 93 88 75 03
eller Gertrud 26 22 84 18

