Aktiviteter i Grønnegården
Følg også med på:

www.mit-kvarter.dk

Du er altid velkommen til at benytte pc’erne i vaskeriet

Mandage:
 ”It-Legestue” kl. 13 – 15 i Fælleshuset
En frivillig beboer, Ove Guldbrand, underviser i det I gerne vil lære, eller har brug for hjælp til. ALLE kan være
med, du skal blot medbringe din egen pc eller tablet. Hvis du ønsker at deltage, eller høre mere, så ring til Ove på
telefonnr. 60 63 60 36 eller Boligsocial Rådgiver Mette Madsbøl på 21 14 30 90.
Du må også altid ringe til Ove, hvis du er derhjemme og får brug for hjælp.
 Mandagscafé kl. 15 – 17 i Fælleshuset
Boligsocial Rådgiver Mette Madsbøl, 21 14 30 90, står for arrangementet, og du kan komme og gå lige som det
passer dig i tidsrummet. Lige nu er der flest som strikker, hækler eller bare kommer og får en kop kaffe og
hyggeligt samvær. Kom gerne og spil kort, brætspil eller noget helt andet.

 Skalborg Mandeklub, Grønnegården kl. 19 – i Fælleshuset (Ulige uger)
Alle mænd er velkomne, det kræver ingen tilmelding, blot mød op. Der hygges og spilles kort, dart, pool osv. Der
arrangeres andre aktiviteter, også ”ud af huset”. Kontakt evt. formand Ove Guldbrand på telefonnr. 60 63 60 36.

Tirsdage:
 ”It-Legestue” kl. 10 – 12 i Fælleshuset (se info under mandag)

Onsdage:
 Gå hold kl. 13 – 15.00
Vi går en tur fra Projektkontoret.
En tur hvor alle kan være med – også med rollator! Formålet er at få en hyggelig gåtur, hvor vi efterfølgende
drikker en kop kaffe. Hvis vejret er dårligt spiller vi indendørs petanque eller anden indendørs aktivitet.
 ”It-Legestue” kl. 10 - 12 i Fælleshuset (se info under mandag)

 Banko i Fælleshuset (Lige uger)
Spillet starter kl. 18.50 på onsdage i lige uger. Kontaktperson Annette Madsen, mobil: 42 22 57 56

Torsdage:
 GenBrugsen holder åbent kl. 18 - 20 (Dyrskuevej 59, kælderen)

