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  VA 4 syd        Nr.: 7 juli 2009               

 

Indhold:  
Har du et klaver tilovers - Hvorfor få den tanke - 
Cafe Ørnen julimenu - MorgenCafe - Storelegedag og Grillaften 
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Indlæg fra nævn og andre udvalg/grupper, som bliver underskre-
vet med nævn/udvalg og gruppenavne, er indlæg hvor der er 
enighed om indholdet.        
     
 

BETONHJERTET ER BEBOERBLAD FOR AFDELING 4 SYD 
INFORMATIONSUDVALGET BESTÅR AF 
Jørgen Hansen,  Dorthe Larsen, Flemming .V. Wallin,  Birthe Lunau  og   
Indlæg og lign. til næste blad skal være indleveret inden  20. juli 
mærket  ”BETONHJERTET eller sendes som E-mail til:  
informationsudvalget@va4syd.dk Næste Betonhjerte udkommer 
1.8.2009 

Har du et klaver stå-
ende, der fylder lidt 
meget i huset??? 
 

Så vil vi meget gerne låne det 
til opstilling i beboerhuset. Her 
vil du og din familie stadig 
kunne spille på det. Men vi 
andre kan også have glæde af 
det. Vi kan lave optræden 
med sang og musik, som man-
ge kan have glæde af til vores 
arrangementer i Café Ørnen. 
Vi henter selv klaveret hjem-
me hos dig, så du får mere 
plads i huset. Og vi får det 
stemt, så det er i fin stand, 
hvis du en dag vil have det 
hjem igen. 
Henvendelse til Jørgen tlf.  
28937251 eller e-mail: 
Cafe@va4syd.dk 

Hvorfor få den tan-
ke??? 
 
På beboermødet i foråret blev 
der vedtaget at der bl.a skulle 
holdes 2 info møder om bolig-
net– og det var jo fint.  
Alene fremmødet på møderne 
(ca 90) viser at det var en god 
beslutning. 
 
Men allerede efter første møde 
var der ugler i mosen. 
Lørdag morgen skulle jeg sva-
re på  om Comx skulle have 
betalt den Menu som Cafe Ør-
nen serverede ved det første 
møde. 
Rygterne gik sådan i VA4nord 
fik jeg at vide.   
Hvis de også går her i VA4syd 
vil jeg bare sige at enhver har 
betalt sit. (35 kr.)  
 
Jørgen Hansen  

Ravnens Kvt. 14b 

mailto:Cafe@va4syd.dk
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IT  - morgencafe  
Torsdag den 2. og 9.juli kl.: 9:00. 

Mødes vi der har lyst til morgenbrød og kaffe. 
Det er her  vi løser større computer - problemer som fx virus 
og spam. Ta din pc med og så er den klaret.  
Åben for alle også jer uden pc-problemer.  
Vi åbner igen torsdag den 6 august god sommer It-nørderne 

I JULI MÅNED HOLDER VI DELVIS  
FERIE LUKKET  

DET VIL SIGE  
TORSDAG DEN 2 , 23 OG 30 JULI  
MØDES VI PÅ BAKKEHUSET KL 17.00 
HVOR MARINA SEVERER FRA MENU KORTET. OG HVER BETALER 
SIT. 
DEN 30 JULI SERVERER MARINA  STEGT FLÆSK MED DET HELE. 
(HER ER DET NØDVENDIGT MED TILMELDING INDEN D.28.) 
 
 DEN 9 OG 16 JULI MØDES VI I GRILLHYTTEN VED BEBOERHUSET. 
DEN 9 JULI KL.: 18:00 
RYGER VI FYNSK RYGEOST OG FISK 
 
DEN 16 JULI  KL.: 18:00 
TÆNDER VI GRILLEN OG SEVERER GRILL A.LA CARTE. 
 
TILMELDNING NØDVENDIG TIL DEN 9 OG 16  
HHV. INDEN D. 8. OG 15.  TIL CAFE@VA4SYD.DK 
PRISEN BLIVER CA 35 KR.  
GOD SOMMERFERIE 

MENU  juli 2009 
CAFE   ØRNEN  

Åbningstider Genbrugspladsen  
 Genbrugshal og containerplads er åben: 
 Mandag til fredag    kl. 11-11.25 
 Søndag      Kl. 14-16 
 Torsdag      kl. 17-18 
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Herlig Store Legedag. 
 
Søndag d.28.juli holdt ABC 
projektet 
”de boligsociale viceværter” 
en legedag for børn ved be-
boerhuset.  
Der var konkurrencer med 
gode præmier, boldspil, flø-
debollemaskine, pandekage-
bagning, kage og kaffe til de 
voksne.  
Mange familier var mødt 
op—vi var over 100 børn og 
voksne. 
Der blev konkurreret, hygge-
snakket og leget og vejret 
var jo godt. 
Tak til viceværterne for et 
godt arrangement. 

Sæt X i kalenderen 
Grillaften ved beboerhuset fredag d.14.august. 
Traditionen tro holder vi grillaften den første fredag i det nye 
skoleår. Denne gang bryder vi dog traditionen—det kommer 
ikke til at foregå på Brogårds Plads, men ved vores nye grill-
hytte. Nærmere oplysninger i augustnummeret. 

 
 

 

EJENDOMSKONTOR SVANENS KVT. 22 
Afdelingsleder: 
Michael Willumsen Tlf. 43626423 
Ledende ejendomsfunktionær: 
Arne Larsen Tlf. 43624470 
Telefontid   Man.Ti.Ons.Fre: kl.8.00-8.30   
Tors. (kun) 17.00-17.30 
Fremmøde: Man.Ti.Ons.Fre: kl 8.30-9.00  
Tors. (kun) 17.30-18.00 


