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Sammen om Bellahøj
Nyhedsbrev juni 2021

Feriecamp
Sammen om Bellahøj afholder Feriecamp i uge 26 og 27 for børn 5-13 år. Forældre
er også velkomne. Fra mandag til fredag er der masser af aktiviteter for enhver
smag: Rollespil, e-fodbold, kreaværksted, fodbold, basket, skak og meget mere. Det
foregår i vores nye lokaler og ude på plænerne i Nord. Hold øje med din postkasse
for program eller læs mere på www.sammenombellahoej.dk og www.facebook.com/
sammenombellahoj.
Som en del af Feriecamp inviterer vi på saftevand, kaffe, the og kage onsdag den 30.
juni kl. 14-16 og onsdag den 7. juli kl. 14-16. Det er gratis at deltage og åbent for
alle - børn som voksne. Vi håber på godt vejr, så vi kan sidde ude. Kig forbi til en
hyggelig stund.

Kaffe og
rundvisning
I sommerferien er
beboercaféen åben
onsdag den 14/7,
21/7 og 28/7 kl. 10 –
13 for hygge, gode
snakke – og måske har
du en god ide til
huset. Kig forbi! Der
vil være kaffe på
kanden, dagens avis
mm.

Reception for
nye lokaler
19/8 kl. 15-17
Torsdag den 19/8 kl.
15-17 fejrer vi vores
nye lokaler med en
reception og byder
velkommen til alle
beboere. Kom og vær
med til en festlig dag!

Fællesspisning
Fællesspisning i Sammen om Bellahøj fredag den 2. juli kl. 16-18 i de nye
beboerlokaler Frederikssundsvej 123 H. 20 kr. for børn, 40 kr. for voksne, der er 40
pladser, så skynd dig at melde dig til, menuen er halal. Vi sidder ude, hvis vejret
tillader, tag selv drikkevarer med. Bestil plads hos Naya på 2977 3256.
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Har du planter og bøger?
Vores nye lokaler er næsten
klar til at blive fyldt med
beboeraktiviteter, og vi
glæder os til at lave
aktiviteter med beboerne i
Bellahøj.
Hvis du har en god ide, vil vi
gerne høre den – og så
efterlyser vi
blomsterkrukker/
urtepotteskjulere, planter og
bøger til bog-bytte-reolen.

Det gror lystigt i de 17 beboerhaver med karto er, urter,
jordbær, blomster og tomater med mere. Kig forbi og få
en snak eller nyd oasen fra bænken.

Bellahøjs Picasso
I Bellahøjs nye beboerhus åbner vi et lille galleri, hvor vi vil hænge det kunst op beoerne selv har lavet. Det kan
være maleri, tekstil, broderi, fotografi m.m. Det skal bare kunne hænge på en væg.

Har du et eller flere flotte værker du gerne vil dele med andre, så kontakt Sammen om Bellahøj på 2977 3256
og aftal nærmere. Vi glæder os til at møde Bellahøjs huskunstnere.

Åben Anonym Rådgivning
Vi tilbyder rådgivning om børn, bolig, uddannelse, økonomi, jobcenter på telefon og ved personlig henvendelse.
Det er gratis og anonymt. Kontakt Naya på 2977 3256.
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