
  VA 4 syd                        Nr. 1 februar 2010          

Vinderen af ABC-fotokonkurrencen ”Derfor er det fedt at bo i mit bolig-
område”. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en 
regnvejrsdag. Se midtersiden   Anden pladsen blev vundet af Hanne Nis-
sen med dette billede af en ælling på en klar blå vandoverflade.  
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BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd 
Informationsudvalget består af:  
Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe 
Lunau og Rene Nielsen 
Næste BETONHJERTE udkommer 1. marts 2010.  
Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 
22.februar. 
Indlæg skal mærkes ”Betonhjertet” og kan lægges i post-
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fo@va4syd.dk     

Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 
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4. FEBRUAR SKIPPERLABSKOVS / ERIK OG TAGE 

11. FEBRUAR FRIKADELLER OG STUVET SPINAT / HENNY 

18. FEBRUAR INDISK GRYDERET MED RIS / ANETTE OG BIR-
THE 

25 januar OBELIX’S GRYDERET (VILDSVIN MED PØLSE 
OG URTER / ILDSJÆL OG CO 

Ps.: VI EFTERLYSER ET PAR FRISKE GÆSTEKOKKE 
SÅ FREM MED GRYDESKEEN SEND EN MAIL TIL  
CAFE@VA4SYD.DK 

”Ørnen” 

IT - morgencafe   Hver torsdag kl.: 9:00  
  
   Vi mødes til morgenbrød og kaffe. 
   Det er også her, vi løser større computerproblemer    
   som fx virus og spam.    Genskaber din computer osv.  
   
 
  Åben for alle - også jer uden pc-problemer.     It nørderne 
 

 

Du tilmelder dig senest       

tirsdagen før. 
  

Send en email til       

cafe@va4syd.dk 

eller smid en seddel  ind           

i beboerhuset. 

Prisen er 35,00 kr. 

Vi mødes kl. 18.00 

mailto:cafe@va4syd.dk
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Leg med Picasa 

På 2 tirsdage i februar ser vi på den nye Picasa 3. 
 
Den er blevet stærkt forbedret og kan nu bruges til flere spæn-
dende ting.  
Den kan hjælpe dig med at organisere og finde dine billeder, du 
kan lave simpel billedbehandling med nogle enkle værktøjer, du 
kan udvælge billeder og sende dem via mail, du kan oprette foto-
albums på Internettet som du enten kan gøre offentligt tilgænge-
lige, eller kun for dem, du sender en mail med et link til dit al-
bum.  
På den måde kan du dele billeder med familie og venner, rejse-
deltagere du har udvekslet mailadresser med, etc. etc.  
Vi ser på de mange muligheder og prøver dem i praksis. 

Mød op tirsdag den 9 og 23 februar kl 19.00  
Tage Jensen er underviser. 
 
Støj på tv-kanalerne  
De to andre tirsdage (2 og 16 )laver vi antennekabler til jer der 
oplever forstyrrelser  i dine  tv-kanaler, det skyldes ofte dårlige 
antennekabler. Og bør derfor udskiftes til nye afskærmet kabler. 
 De 2 tirsdage kan du komme og få lavet nye kabler i den længde 
du ønsker.. Og har vi tid så kan du også komme forbi torsdag for-
middag (9 til 11)  

itnøderne 
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Sparometer og køleskabe 
Agendacentret og Elsparefonden opfordrer til, at man måler sit 
køleskab for elforbrug, når det er over 10 år gammelt. Alene i 
vores afdeling er der ca. 30 køleskabe, der er over 15 år gamle 
og 10 er 15 år. På miljøgruppens vegne har jeg lånt et Sparome-
ter af Agendacentret. Har i et køleskab omkring den alder og kø-
rer det forkert, kan i kontakte mig. I kan låne sparometeret – jeg 
giver råd og vejledning. 
Ved udskiftning af mit eget køleskab sparer jeg om året: 474,5 
kwh., 225kg. CO2 og 399 kr. 
Lena Kujahn 
Ravnens kvt.14B 
Mobil 28830702 

Julemarkedet d.29.nov. 
Vi lovede at sætte sparetipskuponnen med facitliste i Betonhjer-
tet. Det er hermed gjort. Se side 6 og 7 
Det var en svær tipskupon. Ud af de 15 besvarelser vandt Henry 
Hansen fra Spættens kvt. fuglekassen – sponsoreret af miljø-
gruppen. Han havde flest rigtige svar og Helle Ravn fra Ørnens 
kvt. vandt 6 sparepærer – sponsoreret af Agendacentret. Hun 
blev udtrukket blandt alle deltagere. 
    Derudover sponsorerede miljøgruppen en 
    fuglekasse til beboerhusets legeplads. 
         Miljøgruppen. 
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Tipskupon - test din viden, om at spare på strømmen 

 Hvor mange KWH  kan der spares om året ved at:  

 

Gæt med igen  
- svaret står nederst på side 18   1 X 2 

Dit  
gæt 

1 Udskifte 1 stationær PC med en bærbar 250 300 350  

2 Udskifte 1 "tyk" computerskærm med en fladskærm 40 60 80  

3 Udskifte et køleskab (ældre end 4 år) med et A+ / A++ 200 300 400  

4 Bruge en spareskinne ved computer arbejdspladsen 50 70 90  

5 Vaske 2 hel fyldte maskiner per uge i stedet for 2 halvfyldte  45 55 65  

6 Hænge en vask til tørre i stedet for at bruge tørretumbler 100 150 200  

7 
Hvor meget strøm bruger en glødepære i forhold til en spare-
pære       2 gange       3 gange         4 gange  

8 
Hvor meget kan der spares ved at slukke for sine apparater og 
undgå standbystrøm 200 - 500 kr. 400 - 700 kr. 500 - 1000 kr.  

9 Hvordan kontrollere du om radiatoren er indstillet rigtigt 
tilløb koldt /
udløb varmt 

Begge rør samme 
temp. 

Tilløb varmt / ud-
løb koldt  

10 
Kan en sparepære tåle at blive tændt/slukket lige så ofte som 
en glødepære Ja Det er det samme Nej  

11 Hvad koger hurtigst og billigst en liter vand Elkedel Glaskeramisk plade Mikroovn  

12 
Hvor meget gratis strøm tjener du , når du tør 1 kg. kød op i 
køleskab -fremfor på bordet ½ times strøm 1 times strøm 1½ times strøm  

13 Hvad koster en KWH 177 øre 230 øre 300 øre  
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Spørgsmål til  en ½ mill kroner  
 
I november  2008 vedtog vi  at ikke  godkende en stigning på ca 
107.000 det næste 3 år. 
De ca 360.000 kroner sku tages fra henlæggelserne  men intet 
er sket siden maj måned 2009 hvor afdelingsbestyrelsen  skriver 
følgende i deres beretning 
I forbindelse med etablering af bolignet (TV, internet og telefoni) 
er afdelingen via en voldgiftsret blevet pålagt en merudgift på 
363.636,00 kroner. Sagen er endnu ikke afsluttet, da VA besty-
relse ikke er enig med afdelingsbestyrelsen og en beboermøde 
beslutning om hvordan merudgiften skal afskrives, samt hvorvidt 
byggeledelsen i Bo-Vest kan gøres ansvarlig. Indtil sagen har 
fundet sin afslut kan beboermødets beslutning om at tage mid-
lerne fra afdelingens henlæggelser, med en deraf mindre ned-
sættelse af huslejen, ikke eksekveres. 
 
Og på dette års budget vedtog vi en stigning på ca 200.000 på 
antenneregnskabet, - hvorfor svæver lidt i det ukendte !!! burde 
sådanne stigninger på budgettet ikke forklares skrifligt inden be-
boermødet i lighed med 
 Indkomne forslag skal påhæftes afdelingsbestyrelsens anbefa-
ling samt information om eventuelle økonomiske konsekvenser /
ref fra jeres møde 30 sep. 2009 (citat) 
De 200.000 kroner har jeg jo spurgt til et par gange på et 
nævnsmøde marts måned 2008 første gang  oplyser Michael W 
at for at få nogenlunde klare TV-signaler frem - så er fascom sat 
til at grave ny kabler ned. 
Pris ca 200000 kr som jeg også inden mødet havde fået oplyst af 
fascom. 
I forbindelse med klagesag til Albertslund kommune oplyser BO-
vest at overgangen ikke berører huslejen men hva sker der her 
…..er der et sammentræf ?  
 
 I alt giver det jo ½ mill. Kroner  som uden huslejestigning kunne 

være brugt på en beboerhusmedarbejder og en sekretær til bå-

de bestyrelsen og drift  i en førsøgsperiode på 3 år----- 

Jørgen Hansen Ravnen kvt 14B 
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Fotokonkurrence 
 

I sensommeren udskrev ABC en fotokonkurrence med titlen 
”Derfor er det fedt at bo i mit boligområde”. I takt med at bidra-
gene til konkurrencen begyndte at løbe ind viste det sig, at der 
er mange forskellige måder at tolke netop den opgave på. 
 

Natur, beton, boligen i både sol og regn, livet i pigeklubben, ny-
renoverede boliger og årstidernes skiften var nogle af de svar, 
som deltagerne løste opgaven på. Fælles for alle bidrag var, at 
de viste netop det Albertslund, som den enkelte sætter pris på 
og holder af.  
 

Et billede viste den smukkeste åkande. Et motiv som sagtens kan 
stå alene, men der var med dommerens ord kommet noget Vest-
egn over det – åkanden havde nemlig fået følgeskab af en cola-
flaske, som en tankeløs person havde smidt i vandet. 
Et andet billede var en klar invitation til at komme til Kanalens 
Kvarter for at drikke et glas vin på altanen, få en snak om ver-
denssituationen og nyde synet af de mange glade mennesker, 
der bruger Kanalgaden netop denne smukke dag. 
 

Dommeren omtalte de forskellige bidrag, og opfordrede deltager-
ne i den næste fotokonkurrence til at gøre, som en enkelt af del-
tagerne havde gjort: få mennesker med på billederne. 
 

Livet, livsglæden, energien, men også stilstanden, hvor tempoet 
er trukket ud af det hele, kan være andre motiver til den næste 
fotokonkurrence. Der er nemlig ingen tvivl om, at der kommer 
endnu en fotokonkurrence, hvor beboerne kan få mulighed for at 
vise netop, hvad de mener gør hverdagen og Albertslund speciel 
på godt og måske også ondt. 
De enkelte deltagere i konkurrencen har haft glæden ved at fin-
de netop deres motiv, men andre kan naturligvis også få glæde 
af konkurrencen. Det kan de ved at se bidragene, som er udstil-
let i tunnelen under Albertslundvej i Kanalens Kvarter. Her er bil-
lederne udstillet sammen med dommerens kommentarer til vin-
derbillederne. 
Vinderen af konkurrencen blev Tommy Jørgensen med et billede 
af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden  
Anden pladsen blev vundet af Hanne Nissen med et flot billede af 
en ælling på en klar blå vandoverflade. Se forsiden 
Begge kommer fra VA 4 Syd. 

Grethe Kock Boligsocial vicevært ABC  
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Vinderen af ABC fotokonkurrencen (se side 11) blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag.  
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Vinderen af ABC fotokonkurrencen (se side 11) blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag.  
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Topmøde fuser  - og hvad så nu ??? 
 
Klima Topmødet i København viste med tydelighed, at statsleder-
ne har vanskeligt ved at tage de nødvendige beslutninger. 
”Copenhagen Accord”, kaldes dokumentet, der kom ud af Top-
mødet. Dokumentet er ikke juridisk bindende og altså udelukken-
de en hensigtserklæring.     
 
De væsentligste punkter fra Copenhagen Accord er:  
- Landende er enige om, at den globale temperaturstigning ikke 
bør overstige 2oC, i henhold til FN’s anbefalinger. Mange havde 
håbet på at 1,5oC i henhold til de seneste anbefalinger.  
 

- Industrilandene skal øge den økonomiske hjælp til de fattigste 
lande. Hvordan og mere præcist hvem, der skal betale, er dog 
ikke aftalt.  
 

- Hvert land skal komme med en udmelding om, hvor meget de 
vil nedsætte CO2-udslippet med. Lande, der har underskrevet Ky-
oto-protokollen vil blive kontrolleret, øvrige lande skal selv 
indrapportere, hvordan det går.  
 

- Bibeholdelse og øgning af store skovområder vil blive belønnet. 
Hvordan og med hvor meget, er ikke fastlagt.  
 

Intentionerne fejler ikke noget, men at føre det ud i livet halter! 
Vi kan derfor ikke bare sætte vores lid til internationale aftaler og 
at statslederne tager det nødvendige ansvar; vi må beholde ar-
bejdstøjet på og gøre vores til at nedsætte CO2-udslippet.  
 
I Agenda Centeret har vi tænkt os, at fortsætte vores energi- og 
klimaengagement og opbakning til alle jer, der gør en indsats. Vi 
har en vision om at Albertslund skal være en 100 % vedvarende 
energi by. Al vores el og varme skal komme fra vindmøller, jord-
varme, solenergi o.s.v.  
 
Hvordan Albertslund kan blive en 100 % VE by og hvordan energi
- og klimaengagementet i byen kan øges, vil vi gerne diskutere 
med byens borgere. Derfor inviterer vi dig, til seminar d. 21. 
marts. Program for seminaret vil du snart kunne finde på vores 
hjemmeside.          
       Vi ses! 

Agenda Center Albertslund 
 

www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk/
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Konkurrence  

 
Søndag 3. januar havde genbrugsgruppen inviteret til  
kaffe og kage i hallen, her kunne man gætte på hvor  
mange brugte juletræer der blev indleveret, det rigtige tal var 54 
stk. 
Jørgen Arnull i Ravnen havde gættet på 53 stk. og blev dermed da-
gens vinder. Jørgen har modtaget et gavekort på kr. 100 til Alberts-
lund center, tillykke med det.   

     Genbrugsgruppen/HE 

2020 – To idéer bliver 
nu til virkelighed. 
 
Sidste vinter blev der indsamlet 
idéer til, hvordan kendetegn 
og oplevelsespladser i Alberts-
lund Syd kunne tage 
sig ud. Idéerne er siden blevet 
bearbejdet af Rune Fjord 
fra firmaet Bosch & Fjord. Det er 
blevet til et idékatalog 
med 30 idéer, der netop nu er i 
høring, og som kan ses 
på www.masterplansyd.dk. 
To af idéerne er netop sat i gang 
efter godkendelse fra 

Samrådet i Masterplan 
Syd og bevilling fra kom-
munalbestyrelsen. 
Det drejer sig om et kalej-
doskop under Kongsholm 
Allé ved Holsbjergstien og 
fornyelse af betontunne-
len 
under Kanalgaden ved 
Vridsløsevej. 
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Cafe Ørnen opskrifter  
Selleribøffer med rød pebersovs (2 pers.)  

 

250 g reven selleri  
½  dl reven cheddarost  
1 fed hakket hvidløg  
1 spsk. oregano  
1 stort æg  
1 dl mælk  
1 dl rasp  
1 tsk. salt  
1 knsp. peber  
Olie til stegning  - Bland selleri, ost, hvidløg, æg, mælk, 
rasp, salt og peber til en sammenhængende fars.  
Form 4 bøffer af farsen og steg dem gyldne i lidt olie, 
5 min. på hver side.  Server med kogte kartofler og brød.  
 

Rød pebersovs 
1 løg  
1 spsk. olie  
2 røde peberfrugter  
1½ dl vand  
½ tsk. cayennepeber  
1 tsk. salt  
Hak løg og peberfrugter fint.  
Svits løget i olien i 2 min., til-
sæt peberfrugter, vand og 
cayennepeber og lad det sim-
re unde låg i 5 min.  
Blend sovsen med en stav-
blender og smag til med salt 
og peber.  

Fede lette boller 
1liter vand 
25 g gær 
2 spsk. salt 
2 spsk. honning eller 1 spsk. 
rørsukker 
500 – 550 g hvedemel 
550 g havregryn 
Sådan gør du: 
Vand, gær, salt og honning/
sukker røres sammen. 
Havregryn røres i og melet æl-
tes i. 

Dejen stilles i køleskab og hæ-
ver minimum 8 timer. Kan hol-
de sig i 4 dage på køl så du 
kan bage et par stykker ad 
gangen eller alle på én gang. 
Dejen er ret klistret og du for-
mer dem så godt du kan til 
boller. 
Lad dem hæve i ca. ½ time, 
stil dem i en kold ovn og tænd 
på 200 grader. 
Bages ca. 30 minutter. 
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Årets beboere kåret! 
 
50 spændte og engagerede beboere var mødt op, da Albertslund 
Boligsociale Center tirsdag kunne kåre Årets Beboere ved en nyt-
årsreception i Blokland. Der var udlovet priser i tre kategorier: 
Årets Nabo, Årets Ildsjæl og Årets Brobygger. I løbet af efteråret 
har det været muligt at indstille kandidater til priserne – det blev 
til 28 gode historier om i alt 33 forskellige beboere.  
 
Dommerpanelet bestod af Nils Jensen, som er formand for kom-
munalbestyrelsens sundheds- og socialudvalg, Vinie Hansen, som 
er formand for BO-VEST, og Karen Helene Havrehed, der er koordi-
nator for Albertslund Frivillig Center. Valget var ikke let, men det 
var alligevel et enigt dommerpanel, der kårede vinderne. 

Qasir Mirza fra Blokland  - Bruno Thomsen fra Kildegården  og Jørgen Han-
sen fra Ravnens Kvarter VA4syd 
 

st 
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Vi kan alle få brug for en nabos hjælpsomhed 
Årets Nabo blev Bruno Thomsen fra Kildegården. 
- Årets nabo er en beboer, der har gjort en forskel for sine nabo-
er ud over, hvad man kan forvente, fortalte Nils Jensen. Bruno 
har det sidste halve år hjulpet et ægtepar, der er ramt af alvor-
lig sygdom, ved dagligt og uopfordret at give en hånd med 
hverdagens mange praktiske ting i hjemmet, indkøb, transport, 
hospitalsbesøg og kontakt til kommunen. 
- Vi kan alle få brug for en nabos hjælpsomhed, påpegede Nils 
Jensen. 
 
Uden pral og personlig vinding 
Årets Ildsjæl blev Jørgen Hansen fra Ravnens Kvarter. 
- En ildsjæl er en person som, ofte ulønnet, arbejder begejstret 
og ivrigt for en sag. I det boligsociale arbejde er ildsjæle uund-
værlige, fordi de udviser et ganske særligt engagement og bru-
ger rigtig meget tid på at gennemføre de aktiviteter, som de 
finder vigtige. På den måde er de med til at sikre, at boligområ-
det bliver et godt sted at bo for dem selv og alle andre beboere, 
fremhævede Vinie Hansen.  
 
Valget af Jørgen som årets ildsjæl blev begrundet med mange 
års beboerarbejde, initiativer til bl.a. it-aftener, vedligeholdelse 
af afdelingens hjemmeside, udarbejdelse af afdelingens beboer-
blad, engagement i lysfesten på Brogårdspladsen, storedrage-
dag, kogræsserforeningen og vigtigst af alt oprettelsen af Café 
Ørnen, hvor 30-60 beboere hver torsdag spiser og hygger sig 
sammen. ”Alt dette igangsætter Jørgen af egen fornøjelse, uden 
personlig vinding, uden pral, men nærmest med stor beskeden-
hed”, stod der i en af indstillingerne fra borgere i Albertslund. 
 
Broer skal være de rigtige steder 
Årets Brobygger blev Qasir Mirza fra Blokland. 
Broer er rigtig vigtige. I landskabet forbinder de øer og landsde-
le. Broer gør det muligt at komme helskindet over motorveje og 
togskinner. Og broer er faktisk temaet for de nye pengesedler. 
Broer skal være de rigtige steder, og være sikre at gå på. Bro-
bygning i social forstand er også uundværlig. Det kan være mel-
lem generationer; mellem boligområder; mellem befolknings-
grupper; mellem dem, det har ansvar for  
beslutninger, og dem, som beslutningerne angår, sagde Karen 
Helene Havrehed.  
Valget af Qasir til årets brobygger skyldes, at han i man-

st 
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ge år har været engageret i beboerdemokratiet og virket som 
bro mellem beboere og boligselskab. Han har endvidere lagt et 
stort arbejde for områdets børn og unge som aktiv i mandagsca-
féen, og for de unge voksne, der er for gamle til at gå i klub, ved 
at holde åben fredage og nogle gange om lørdagen. Han sørger 
også for, at computerne og andre praktiske ting fungerer, er med 
til at arrangere fisketure og sommerfester, og hjælper andre be-
boere med pc-problemer.  
- Han bygger bro mellem generationerne i Blokland, og han er 
kort sagt over det hele, sluttede Karen Helene. 
En ny tradition  
Bag initiativet til kåringen af årets beboer står et udvalg af frivilli-
ge og ansatte i Albertslund Boligsociale Center (ABC), som reg-
ner med at prisen skal være en årligt tilbagevendende tradition. 
Formålet er at give de frivillige en anerkendelse og sætte fokus 
på de rigtigt mange, der gør en stor forskel i hverdagen i de bo-
ligområder, der deltager i ABC-samarbejdet.  
Mai Green ABC 
 

Mange tak vil jeg gerne sige til Bo og Else Jacobsen, Jørgen Dyr-
holm, Annette Voergård,Birthe Lunau og Hanne Hedegård for de 
pæne og sjove ord i er kommet med i jeres indstilling til årets 
ildsjæl                                              hilsen Jørgen hansen 
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VAGTORDNING 
 
Udenfor Bo-VEST`s åbningstid kan VA`s vagtordning kontaktes på 
nedenstående telefonnummer 
 
MEN HUSK !! 
Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet 
af vagten: 
 
1. Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
2. Svigt i vandforsyningen i større omfang 
3. Svigt i el-forsyningen i større omfang 
4. Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 
5. Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for 

uundgåelige. 
6. Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige 
 følgeskader må anses for uundgåelige 

Den kommunale genbrugsstation  

Genbrugsstationen (Materialegården), Gadagervej 23, er åben alle 
ugens syv dage. 
 
Åbningstiderne er:

 

På Genbrugsstationen kan man komme af med alle typer affald, 
undtagen dagrenovation, medicinrester, kanyler og produktionsaf-
fald fra virksomheder.     

Der skal benyttes sygesikringsbevis for at få adgang til Genbrugs-
stationen. Registreringen bruges til at tælle antallet af besøgende. 
Kun biler med en totalvægt på op til 3.500 kg inklusiv anhænger 

Mandag - onsdag kl. 13-18 

Torsdag og fredag kl. 10-13 

Lørdag og søndag kl. 13 - 18 

De 13 rigtige er    1 X 1 2 2 X 2 2 2 1 1 x 1  
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Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd   
Svanens Kvt. 22 2620 ALBERTSLUND 

Se mere på hjemmesiden www.va4syd.dk   
——————————————————————————————–—- 

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 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Tove Meyling Ørnen 17 A 43 64 84 66 

Maja Reutzer Uglen 9 C 43 64 80 70 

Henny Eilersen Ørnen 26 A 43 64 15 94 

Vibeke Hansen Hanen 4 A 61 69 36 62 

Dorthe Larsen Ørnen 13 E 43 66 11 88 

Lena Kujahn Ravnen 14 B 28 83 07 02 

Flemming Vinther 
Wallin 

Ravnen 14 A 43 62 30 30 

Suppleant: 

Tonni Bodal Ørnen 9 E 26 59 94 76 

Revisor: 

Willy Andersen Duen 9A 43 64 36 18 

Nyt fra genbrug 
Da det er et meget begrænset antal beboere som finder vej til 
genbrugspladsen i vintermørket, har vi besluttet 
at vi som et forsøg holder genbrugspladsen  luk-
ket torsdag aften i januar og februar. 
Åbningstider: 
Alle hverdage kl. 11—11,25 
Alle søndage  kl. 14—16 
genbrugsgruppen 
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 FASTELAVN 
Det foregår i beboerhuset Ørnen                   

Svanens kvt.22 

søndag 14 februar kl. 14-17 

 

 Tøndeslagningen foregår udendørs fra kl. 14 

så husk at børnene skal klædes varmt på 

 

I huset er der salg af kaffe og fastelavnsboller, 

Øl og sodavand, uddeling af præmier til børnene  

og salg af amerikansk lotteri 

 

 DER ER OGSÅ  EN GODTEPOSE  

TIL HVERT BARN MED BILLET 

 

Billetter a 10 kr. kan købes   

 hos Grethe Dyrholm Ørnen 1 a 

Anita Wittusen Svanen 12 b 

Maja Reutzer Uglen9 c 

 

sælges også i genbrugshallens åbningstid  

Sidste dag søndag 7. februar 

 

Af hensyn til indkøb, kan der ikke købes 

billetter efter 7. februar 


