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Mølleparken, Afd. 4, Vesterport

Møllenyt
Mølleparkens hjemmeside: www.moelleparken-vesterport.dk

Kommende aktiviteter i Beboerhuset
Fine præmier og god
underholdning
Fastelavnsboller og
sodavand/juice samt
kaffe/the
Billetter á kr. 20.- kan
købes i Beboerhuset på
L. P. Houmøllers Vej 180

Fastelavnsfest for afdelingens børn søndag den 8. februar
Afdelingsbestyrelsen afholder også i år fastelavnsfest
for alle afdelingens børn.
Aht. indkøb har vi indført
et billetsystem. Det koster
20 kr. at deltage. Dette gælder både børn og voksne.
Børnene inddeles i alders-

grupper, og der vil være
fine præmier til kattekonge
og kattedronning i hver
gruppe.
Kreativitet belønnes.
Vi har også i år besluttet at
belønne de mest fantasifulde udklædninger. Få evt.

mor eller far til at hjælpe
med at lave en spændende
og fantasifuld fastelavnsdragt, f.eks. af genbrugsmaterialer eller stofrester, fjer
eller andre spændende ting.
Der vil være gode præmier
til de to mest kreative udklædninger i hver gruppe.

Program for fastelavnsfesten
Vi mødes søndag den 8.
februar 2015 kl. 14.00 16.00 i Beboerhuset på
L. P. Houmøllers Vej 180.
Hvem er mest fantasifuld udklædt - og får en
fin præmie?

Tøndeslagning med efterfølgende kåring af årets
kattekonge og kattedron-

ning i hver aldersgruppe.
Til de voksne er der kaffe
eller the samt lækre fastelavnsboller.
Til børnene er der en sodavand/juice samt fastelavnsboller.

Ekstra sodavand/juice kan
købes.
Der vil på et tidspunkt være et underholdningsindslag, som først afsløres under festen, så glæd jer.

Billetsalget foregår i Beboerhuset 26., 27. og 29 januar
Af hensyn til indkøb og
borddækning, er det nødvendigt at vide, hvor mange vi bliver.
I skal derfor i forvejen købe en billet pr. person, barn

som voksen, der gælder
som adgangsbillet til fastelavnsfesten.
Henning Kraglund sælger
billetter i Beboerhuset i
følgende tidsrum:

Mandag den 26/1 kl. 16-18
Tirsdag den 27/1 kl. 16-18
Torsdag den 29/1 kl. 18-20
Henning Kraglund kan evt.
kontaktes på tlf. 9153 2627.
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Der indkaldes hermed til Beboerhusets
årlige generalforsamling,
tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19.00
på L.P. Houmøllers Vej 180
Dagsorden iflg. vedtægterne

Mød op og gør din
indflydelse gældende.
Beboerhuset er også dit
hus!

1. Valg af dirigent, referent
og stemmetællere.

5. Aktivitetsplan for det
kommende år.

2. Husrådets beretning.

6. Indkomne forslag.

3. Beretning fra klubber og
andre aktiviteter.

7. Valg af medlemmer samt
suppleanter til husrådet.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.

8. Eventuelt.

Evt. forslag skal være formanden, Hanne Christiansen, i hænde senest tre uger
før generalforsamlingen,
dvs. 17. feb. 2015, helst på
mailen harchr@dlgmail.dk,
eller i hendes postkasse,
Bangsbovej 20, st.h.

I pausen ….
I pausen vil der være mulighed for at nyde en øl
eller sodavand efter ønske.

Mød op og få indflydelse på Beboerhusets virke og
muligheder - Beboerhuset er også dit hus!

OLDSCHOOLLAN
Hvor:
L. P. Houmøllers Vej 52
Start:
20 feb. 2015 kl. 17.00
Slut:
22. feb. 2015 kl. 12.00
Sidste tilmeldingsfrist:
17. feb. 2015 kl. 23.59

Har du nogle gode ideer til,
hvad vores allesammens
Beboerhus kan bruges til,
så mød op på generalforsamlingen og fremsæt dine
ønsker.

huset til en masse fritidsaktiviteter.
Har du en hobby, du vil
dele med andre?
Er der noget, vi kan lave
sammen med vores børn?

I et konstruktivt samarbejde har vi mange muligheder for at kunne benytte

Mulighederne er mange. Vi
skal blot høre om dem fra
dig, eller måske en gruppe,

der finder sammen om at
lave et arrangement, enkeltstående eller over et tidsrum.
Mød op og sæt dit præg på
Beboerhuset, som gerne
må summe af liv og aktivitet.

LAN-party i Centersalen 20.-22. februar 2015
Der bliver igen i år mulighed for at komme og være
med i det kendte LANparty, som er for absolut
computernørder.
Det afholdes i Centersalen,
L. P. Houmøllers Vej 52 i
weekenden 20.-22. februar.
Det plejer at være en stor

succes, og hvis du vil prøve
det, kan du læse alt om arrangementet på deres
hjemmeside:
www.oldschoollan.dk
Men skynd dig med tilmeldingen. Der er kun få pladsen tilbage.
Der er 50 pct. rabat til be-

boerne i Afd. 4. Tilmelding
foregår på deres hjemmeside, og rabatten fratrækkes
ved indgangen.
Du er velkommen til blot
at kigge forbi og opleve
koncentrationen foran 120
pc’ere, som stort set er det
eneste, der høres i salen.

