AKTIVITETER I KVARTERHUSET –
BYDELSFORENINGEN INFORMERER
Alle i Nærheden - Kreaaftener
Vi inviterer hermed til kreaaftener fra tirsdag den 8/2 kl 19.00- 21.30 og herefter hver tirsdag.
Tag dit håndarbejde med så hygger vi os sammen.
Hvis du behøver hjælp til dit strikketøj, hjælper jeg gerne.
Er ikke særlig god til at hækle, men måske vi i fællesskab kan hjælpe hinanden.
Jeg bager en velkomstkage og Bydelsforeningen Nærheden giver kaffe og the.
Jeg glæder mig til at hilse på rigtig mange nye naboer.
Ingen tilmelding – bare kom.
Hilsen Jette Brisson

Ungeudvalget Nærheden
Af unge - til unge
Vil du have indflydelse i Nærheden og samtidig få nye bekendtskaber? Ungeudvalget er et helt nyt
og frivilligt udvalg for unge mellem 16-19 år der er kreativt tænkende og som vil have indflydelse
på aktiviteter i Kvarterhuset !
$ Her er der mange muligheder for at skabe fede arrangementer og
#
"
samtidig lære nye mennesker af kende i dit eget område med samme motivation og nysgerrighed
som dig selv.
Møderne i udvalget vil blive lagt på tidspunkter og i et omfang så de fleste kan være med og så det
ikke ligger i vejen for dine andre planer. I første omgang vil der være møder 1-2 gange hver anden
måned eller alt efter hvad der er behov for og lyst til.
Hvis det lyder som noget for dig så hold dig endelig ikke tilbage og meld dig ind i Facebookgruppen https://www.facebook.com/groups/295270195789832 (du kan også søge på
’Ungeudvalget Nærheden’ og så vil der snart komme mere information ud der.
Hilsen Isabella

Fællesspisninger
I løbet af marts – måske april pga. coronaen og tid til planlægningen – starter vi fællesspisninger i
kvarterhuset. Det kommer til at blive en fast del i huset og vi begynder med fællesspisninger hver
14. dag.
Vi glæder os så meget til nogle gode aftner sammen med jer!

Hilsen Bylivsgruppen

Traditioner!
Kvarterhuset er Nærhedens hus. Der hvor vi mødes og har gode oplevelser sammen. Derfor holder
vi hvert år:
• Julekomsammen – sidste søndag i november
• Fastelavn i februar
• Skt. Hans ved Sejlbjerg Mose i juni
• Halloween i oktober
… Og der kommer helt sikkert nye traditioner til – lige her i Nærheden!
De bedste hilsner
Bylivsgruppen fra Bydelsforeningen Nærheden
Følg med på facebook i gruppen ’Vi bor lige i Nærheden’. Vi arbejder på at lave vores egen
hjemmeside, men til den er i luften er vi at finde på http://naerheden.dk/om-os/beboerinfo/

Fastelavnshygge for beboerne i Nærheden
Fastelavn er lige om hjørnet, og alle som bor i Nærheden er inviterede med til
fastelavnshygge for beboerne i Nærheden.
Kom og vær med og tag gerne din nabo med til en hyggelig eftermiddag.

Søndag d. 27 februar 2022 kl. 13-15
ved det nye kvarterhus (urtehaven 4)

Der vil være tønder i forskellige størrelser til børnene.
Der vil blive serveret en fastelavnsbolle og varm kakao/kaffe til alle.
Pris: 20 kr for børn (fra 2 år og opefter).
Voksne deltager gratis.

Tilmelding og betaling
Af hensyn til planlægningen, er det nødvendigt med tilmelding og betaling.
Tilmelding skal ske senest d. 20 februar med en mobilepay overførsel til 8440XH,
med antal deltagere og alder på børnene.
Skriv f.eks.: ”5 år + 9 år + 2 voksne, Urtehaven xx” i kommentarfeltet og overfør 40
kr. via Mobilepay.
Tilmelding er bindende og det er derfor ikke muligt at få pengene retur ved afbud.

Vel mødt - Vi håber at se mange naboer.
Hilsen Bylivsgruppen i Nærheden

