BLOKLAND
HVAD SKER DER
MARTS?

I

AKTIVITETER I MARTS
MADKLUB BLOKLAND
TORSDAG DEN 5, 12, 19 MARTS 17.00 - 19.00
Madklubben Blokand :-) 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
TORSDAG DEN 26. MARTS 18.00 - 20.00
Menuen er en overraskelse!
Medbring din egen service - og inviter gerne din nabo med.
Sidste tilmelding mandag den 23. marts til Qasir på
53 60 63 28
Pris: 35 kr. for voksne børn 15. kr. gæster 45 kr.

KREA I FÆLLESHUSET
TORSDAG DEN 12. & 26. MARTS

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.

MARCH MOD ENSOMHED
MANDAG DEN 30. MARTS - 1. ETAPE
I forbindelse med, at Folkebevægelsen mod Ensomhed igen stiller
skarpt på, at over 300.000 danskere føler sig ensomme, har Patrick
endnu en gang taget vandrestøvlerne på. Han skal hele vejen fra
Købehavn til Skagen, og han må kun gå, hvis der er nogen, der går
sammen med ham.
Den første etape er fra København til Roskilde. Vil du følges med ham
noget af vejen, når han går på Roskildevej?
Vi mødes først i fælleshuset til Kaffe & nybagte boller.
Tidspunktet på dagen bliver offentliggjort i uge 12, men det bliver ca.
ved frokosttid. Læs mere her:
www.facebook.com/marchmodensomhed
Tilmeld dig hos Ingrid 60 35 46 72.

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

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.

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

Vind en
måneds
gratis husleje
Det er bare os, der banker på: Afdelingsbestyrelsen og
Albertslund Boligsociale Center.
Fra den 9. marts går vi rundt og uddeler spørgeskemaer til Bloklands
beboere. Vi vil nemlig gerne vide, hvad du synes om at bo her, og hvad
du synes, der bør arbejdes mere med.
Alle, som er fyldt 6 år, kan være med: Børn, unge og voksne.
Derfor ringer vi på dørene for at høre, hvor mange og hvilke skemaer,
der er brug for i hver husstand. Vi håber, du vil åbne, og at du vil være
med.
Undersøgelsen er helt anonym.
Jo flere der er med, jo mere retvisende er resultatet.
Derfor udlodder vi også flotte præmier blandt deltagerne. Både til børn
og voksne.
På gensyn!

