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Halloween - Slik eller ballade 
Husk at sætte lys, pynt eller lignende frem torsdag den 31. oktober, hvis du gerne vil have 
besøg af de fine og uhyggeligt udklædte børn. Så ved de, at de er velkomne.

 
 
Hyggelig eftermiddag med græskarudskæring 
I søndags blev der skåret græskar ud til den helt store guldmedalje. Der var stor entusiasme og livlig 
kreativitet. I alt blev der fremstillet 23 flotte græskarhoveder, der i de kommende dage kan nydes 
rundt i kvarteret. 
Udover græskarudskæring blev der serveret kaffe, kage og kakao. En stor tak til Max og Johnny for 
at hjælpe med indkøb, Maja for at stå for kage og Morten, Morten, Lena og Jesper for at få klaret 
den sidste del af oprydningen. Vi glæder os allerede til næste år! 
 

 
 
Spilleaften 



Næste spilleaften er torsdag den 7. november kl. 20. Vi mødes i Kaningården og man må gerne 
medbringe nogle spil. Indtil videre er der blevet spillet 7 Wonders, Splendor, Backgammon og Ticket to 
Ride, men vi er åbne for mange andre spil både klassiske og nye. 
 
Julehygge 
Alle beboere inviteres til glögg og æbleskiver samt mulighed for at lave lidt julepynt søndag den 15. 
december kl. 14. Mere info følger, men du kan allerede nu tilmelde dig på 
https://doodle.com/poll/82spm8rm8hb6udrs. På samme side er det også muligt at skrive sig op til at 
hjælpe med at afholde arrangementet. Enten på et klargøringshold eller et oprydningshold. Vi søger tre 
personer til hver af opgave. 
 
Varmepumpe i Kaningården 
Der er blevet installeret en varmepumpe i Kaningården. Vi forventer at det kan reducere vores 
energiforbrug til opvarmning af Kaningården betragteligt, og dermed indenfor et par år kan tjene sig selv 
hjem. Derudover giver det bedre mulighed for at justere temperaturen i Kaningården når den anvendes. 
 
Mvh 
Morten, Allan, René, Rune, Marianne & Morten 
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