Nyhedsbrev 3 – maj 2014

Fra din boligsociale medarbejder
3B Sydhavnen

Kære beboere
Så er tiden kommet til mit tredje nyhedsbrev. Jeg håber, at I alle har haft en dejlig
påskeferie og nyder det dejlige forårsvejr.
Siden sidste nyhedsbrev har jeg blandt andet været til Zumba på Sjælør Fritidscenter med
en gruppe friske kvinder. Pigecafeen i Dybet er startet op med hjælp fra 3 superseje
frivillige, og alle piger over 12 år fra 3B Sydhavnen er velkomne hver tirsdag kl. 16 til
hygge og lektiehjælp. Kvindecafeen på Mozarts Plads har også fået en rigtig god opstart.
Hver anden tirsdag kl. 13-15 tager Bydelsmødrene imod kvinder fra hele Sydhavnen, som
får hjælp og rådgivning og hygger sig sammen. Fælleshuset på Händelsvej er
færdigrenoveret, og vi gør klar til næste fællesspisning.
Husk du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du har brug for rådgivning eller hvis
du har en god ide til en beboeraktivitet, som vi kunne starte op sammen.

Med venlig hilsen
Pernille Seeberg
Tlf. 24 23 41 20
E-mail: pse@kab-bolig.dk

Fra Ejendomskontoret…

Ny medarbejder
Velkommen til vores nye driftssekretær, Anita Wahlquist. Anita har
solid erfaring med kontorarbejde
gennem 28 år.
I kan møde Anita i Ejendomskontorets
træffetid, hvor hun glæder sig til at
tage imod jer!
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Cykeltur på Tippen
Kom med på guidet rundtur på Tippen lørdag d. 21. juni kl. 10-13.
Tag cyklen, en madpakke og din familie under armen, når Harry Ottosen
guider os rundt på Sydhavnstippen, som er et fantastisk naturområde
- lige i nærheden!
Tilmelding til Pernille senest d. 14. juni på 24 23 41 20
eller pse@kab-bolig.dk
TILLYKKE TIL…
Den heldige vinder af konkurrencen i sidste
nyhedsbrev og to biografbilletter, Eva Andersen, som
svarede, at varmemesteren i 3B Sydhavnen hedder:
Per Hjort Larsen.
PS. Jeg beklager, at der manglede et 0 i telefonnummeret, men der var heldigvis flere af jer, der regnede
det ud 

Vil du være frivillig i
pigecafeen?
Vi har startet en ugentlig pigecafe
op i Dybet på Damagervej 8 for
piger, som er 12 år og derover.
Pigecafeen har åbent om
tirsdagen kl. 16 til 19.
Vi mangler flere kvindelige
frivillige, som vil bruge en tirsdag i
ny og næ i Pigecafeen. Det er en
fordel, hvis du kan hjælpe pigerne
med lektier, men det er ikke et
krav.
Kontakt Pernille på 24 23 41 20,
hvis du er interesseret.

→Bliv klogere på reglerne for
kontanthjælp
→Få svar på Dine spørgsmål om Din
situation i forhold til kontanthjælp
Torsdag d. 15. maj kl. 16.30-18.00
Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19

Der serveres kaffe og kage til
arrangementet.
Tilmelding til Pernille på 24 23 41 20
senest d. 13. maj

