Nyhedsbrev 5 – december 2014
Fra din boligsociale medarbejder
3B Sydhavnen

Kære Beboere
Så er det tid til mit femte nyhedsbrev.
Siden sidst har alle afdelinger haft afdelingsmøde og valgt medlemmer til deres
afdelingsbestyrelser. Tillykke til ”nye” og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer!
I efterårsferien var vi afsted med 10 familier på weekendtur til Møn sammen med
Børneplaneten Benediktegården og Fritids- og ungdomsklubben Rubinen. Vi havde
en rigtig god tur, hvor vi hyggede os med blandt andet god mad, tur til Møns klint
og bolsjelavning.
I Pigecafeen Dybet har vi blandt andet fået to nye frivillige, været et smut i ”Game”
og se teater og generelt hygget os  Vi har en fast gruppe som kommer i
Pigecafeen, men vi har plads til flere, så nye piger er velkomne tirsdage kl. 16-19.
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.

Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår!

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

Flot himmel over vandrehjemmet på Møn.
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JULEKONKURRENCE
Vi trækker lod om to
biografbilletter

Hvor mange lys er der i
granguirlanden, der hænger
over indgangen til første gård
på Händelsvej? (den gård,
hvor Ejendomskontoret er)
A: 23
B: 27
SMS svaret, dit navn og din
adresse til 24 23 41 20 for at
deltage senest d. 24. december.
Vinderen får besked i januar

Rådgivning
Har du brug for hjælp til at
finde fritidstilbud til dine
børn?
Er du bekymret for din
nabo?
Har du modtaget et brev du
ikke forstår?
Jeg kan hjælpe i forhold til
flere forskellige typer af
udfordringer, og hvis jeg
ikke kan selv, så kender jeg
sandsynligvis nogen der
kan.

Er du ung mellem 13 og 17år - og
søger du et fritidsjob?
Kontakt Camilla, så hjælper hun
dig godt på vej!
På facebook: Fritidsjobkonsulent
Camilla – eller tlf: 23 28 85 86

