AKTIVITETSKALENDER
MAJ OG JUNI
Fælleshuset og Legepladsen Peter Fabersvej

BOLIGKONTORET ÅRHUS | ALMENBO | RINGGÅRDEN | MURERSVENDENES STIFTELSE

5. maj kl. 11 - Fredagsfrokost
Vi mødes og laver mad sammen.
Menu: Frikadeller med pastasalat. Pris 20 kr. Tilmed jer gerne på forhånd.

5. maj kl. 16-20 - Fredagsbar med tarteletter og sang
Få en god start på weekenden i Fælleshuset sammen med din nabo. Der vil være musik,
sang, øl, vin, sodavand og tarteletter.

7. maj kl. 11-15 - Naturliv For Småbørnsfamilier
Vi mødes på Legepladsen og laver sjove aktiviteter i det fri. Alt fra mad med ukrudt
tilberedt over bål, kreative aktiviteter og lege for børn og voksne.
Alle er velkomne og det kræver ingen tilmelding. Mød bare op i det tidsrum der passer.

16. maj kl. 18:15 - Første planlægningsmøde for høstfest
Lørdag d. d. 9. september har vi booket til dette åres høstfest. Spørgsmålet er, om vi skal
have en fest i år eller hvordan den skal være. Har du gode ideer eller vil du bare gerne
være med til at lave en fest?
Så kom ned til første planlægningsmøde. Der vil blive serveret aftensmad.

18. maj kl. 17:30 - Fællesspisning
Kom ned og vær med i et hyggeligt madfællesskab. Vi garanterer for dejlige mennesker
og lækker mad. Husk selv at medbringe tallerken og bestik.
Menu: assyrisk mad. Pris: 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn (tilmelding senest 17/5).

30. maj kl. 16:30: Møde i legepladsbestyrelsen
Bestyrelsen er åben for alle, der har ideer eller gerne vil være med til at give en hånd i
Fælleshuset/ Legepladsen. Har du lyst at være med, skal du bare møde op.

1. juni kl. 17:30 - Fællesspisning
Kom ned og vær med i et hyggeligt madfællesskab. Vi garanterer for dejlige mennesker
og lækker mad. Husk selv at medbringe tallerken og bestik
Menu: stegte sild/flæsk, kartofler og persillesovs. Pris: Voksne 20 kr. og børn 10 kr. (tilmelding senest 31/5)

4. juni kl. 11-15 - Naturliv For Småbørnsfamilier
Vi mødes på Legepladsen og laver sjove aktiviteter i det fri. Alt fra mad med ukrudt
tilberedt over bål, kreative aktiviteter og lege for børn og voksne.
Alle er velkomne og det kræver ingen tilmelding. Mød bare op i det tidsrum der passer.

9. juni kl. 11 - Fredagsfrokost
Vi mødes og laver mad sammen.
Menu: Smørrebrød. Pris 20 kr. Tilmed jer gerne på forhånd.

10. juni kl. 9-18 - Sommerudflugt til Djurs Sommerland
Nærmere info følger.

22. juni kl. 15-17 - Krolf-eftermiddag
Krolf er et spil alle kan være med. Det er en blanding af golf og krokket. Så kom ned til
en hyggelig eftermiddag. Vi serverer kaffe og hjemmebag.

23. juni kl. 17:30 - Sankt Hans fest
Grillen tændes kl. 18 og vil være til fri afbenyttelse. Medbring selv din aftensmad. Bod
med drikkevarer, is og kage. Bålet tændes kl. 20. Båltale ved Søren Høgsberg.

LEGEPLADSEN ER FYLDT MED MULIGHEDER:
Vil du være med i vores byhave?
Vil du med i Kaninlauget?
Har du gode ideer til hvad vi kunne lave
i Fælleshuset eller på Legepladsen?
Så skal du endelig kontakte os!
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Zumba
Kl. 17-18
Tilmelding til Janne
(130 kr. for 10 gange)
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Mød nye mennesker.
Der er sundhedsfagligt
personale tilstede.

Cafe Fabers
Kl. 10-12

MANDAG

Fællesspisning
kl. 17.30
- sidste torsdag hver
måned
Tilmelding til Janne
Pris: børn 10 kr. og
voksne 20 kr.

KONTORET
ER ÅBENT
KL. 14-16

TORSDAG

KONTORET
ER ÅBENT
KL. 12-14

Vi laver mad, spiser og
hygger. Pris 20 kr.
Tilmelding til
Janne eller Søren

2. fredag hver måned
Kl. 11

FREDAG

Husk du også kan leje Fælleshuset hvis du skal holde fest

Har du spørgsmål eller vil tilmelde dig til et arrangement,
kan du ringe eller skrive til Janne 26 87 48 70 eller Søren 26 87 48 16.

Alle arrangementerne er åbne for alle og vi glæder os til at se jer :-)

Vi laver mad sammen
og hygger os med spil
og andet sjovt

URK Madklub
for børn og unge
Kl. 16.30-19.30

Tag dit eget syprojekt
eller andet kreativt
arbejde med. Vi har maskiner og andet udstyr.

Sy- og kreaklub
Kl. 10-13

ONSDAG

Faste ugentlige aktiviteter i maj og juni

