Blokland
Hvad sker der i oktober?

MÅNEDENS FÆLLESSPISNING

Torsdag d. 5. november kl. 18 i fælleshuset
Kom til fællesspisning i november, hvor der er forloren
hare og godt selskab på menuen. Medbring din egen
service - og inviter gerne din nabo med.

Sidste tilmelding d. 30/10.
Tilmelding hos Cannie onsdag d. 21. og d. 28. oktober
kl. 10-12 i fælleshuset eller hos Qasir fredag d. 23. og d.
30. oktober kl. 18-19 i fælleshuset
eller pr. tlf. 53 60 63 28

Pris: 40 kr. for voksne, børn 20. kr. gæster 50 kr.

KREA I FÆLLESHUSET
Torsdag d. 8. og d. 22. oktober kl. 14-17
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.
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GYMNASTIK I FÆLLESHUSET
Hver onsdag i fælleshuset kl. 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.

Der er håndsprit, vi sørger for god afstand mellem
deltagerne, og der må max. være 6 deltagere.
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KAFFEN ER KLAR & BOLLERNE NYBAGTE
Hver onsdag i fælleshuset kl. 10-12
Start dagen med en hyggelig gratis kop kaffe.
Ingen tilmelding - bare kom.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL MOBIL, YOU-SEE
ELLER DIN PC?
Hver fredag mellem kl. 18 - 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 TV-boks fra YouSee mm.

Kontakt Qasir på 53 60 63 28

FAMILIEAFTENER
Krea arrangement, torsdag d. 8/10, kl. 16-18.30
Vi mødes i gård 2 (v. nr. 170) i Kanalens Kvarter
Vi skal lave drømmefangere og billedrammer af ting vi
finder i naturen. Vi skal være ude, så husk praktisk tøj der
passer til vejret!

Græskar bålarrangement, torsdag d. 22/10,
kl. 16-18.30
Vi mødes i gård 2 (v. nr. 170) i Kanalens Kvarter. Der
skæres græskarlygter og laves suppe over bål. Vi skal
være ude, så husk praktisk tøj der passer til vejret!

Meld dig og din familie til hos boligsocial koordinator
Jeppe på tlf. 31 98 08 70, senest mandagen inden.

