Velkommen til Byens Aftenskole. Som mange af jer allerede ved, så er vi
godt i gang med at rykke ned i vores flotte, nye og indbydende lokaler.
Det er så spændende og vi er allerede blevet glade for stedet, på
Højnæsvej 75 - lige ved siden af Rødovre Centeret.
I forbindelse med flytningen skifter vi også navn til Byens Aftenskole. Vi har
arbejdet med Aftenskolen i ti år og det har givet en masse afstikkere i
form af DOF vestegnen, DOF Brøndby, Familileskolen, Operaskolen osv. Vi
forsøger med det nye navn at samle alle vores "afdelinger" under et tag
og ville gerne gøre det nemmere for udefrakommende at gennemskue
hvad vi egentlig er. Derfor har vi valgt navnet Byens Aftenskole, da vi jo er
en aftenskole med aktiviteter alle ugens dage.
Vi håber du vil komme ned og besøge os i de nye lokaler. Vi har åbnet
dørene i Byens café, så duften af nybagt brød og god kaffe vil møde dig,
når du træder ind i det vi plejer at omtale som hjertet i aftenskolen - der
hvor nærvær og socialt samvær møder faglighed og dedikerede
undervisere.
Rammerne har ændret sig og standarden er blevet løftet, men personale
og undervisere er de samme og hyggen har vi sørget for at tage med.
Vi har denne gang et helt særligt tilbud til dig, kære læser - det kan du
læse om nederst i skrivelsen ...

Nyt katalog inden sommer
Vi arbejder lige nu på den nye sæson, som kommer til at byde på en
masse klassikere, men mon ikke også der sniger sig et par nye tiltag ind. Vi
planlægger en sæson fuld af oplevelser, læring og forhåbentlig en
masse smil og god stemning i caféen, hvor vi som bekendt altid byder på
en kop kaffe og er klar til en snak om fødselsforberedelse, strikkeopskrifter
og alt der imellem.
Vi er også ved at booke foredrag og planlægge banko i den nye sæson.
Vi har gjort os noget af et scoop og fået fat i Nick Horup, som er journalist
og leder af TV2 øst. Det var ham der lavede programmerne med Morten
og Peter på TV2. Morten og Peter er de to dejlige, skøre gutter med
downsyndrom, som efter vores mening er personligørelsen af livsglæde.
Nick kommer og fortæller om sit venskab med Morten og Peter, han har
anekdoter med om de to og hidtil uset videomateriale, som han vil vise
frem helt eksklusivt for os - det glæder vi os rigtig meget til at invitere jer
indenfor til.

Vores nye lokaler
Vi vil ikke sige så meget mere om de nye lokaler, andet end at opfordre
dig til at komme ned og besøge os. Der er gratis parkering ved Rødovre
Centeret og både servicebussen 848, bus 132 og bus 13 kører nærmest
lige til døren. Udover det vil vi lade et par billeder tale for sig selv. På vores
Facebook-side kan du se flere billeder - du finder et link til siden i bunden
af denne skrivelse. Vi skylder selvfølgelig en stor tak, til alle de gode
kræfter der har hjulpet os med at male, flytte og indrette. Lige fra
undervisere og kursister, til familiemedlemmer - I har været uundværlige!

Se flere billeder på
Facebook, søg på Byens
Aftenskole – her kan du også
løbende få nyheder, se
billeder og følge med i hvad
vi laver.
Der sker virkelig mange ændringer i øjeblikket og nogle gange går det så
stærkt at vi ikke selv kan følge med. Vi har brug for al den hjælp vi kan få
af jer i denne her proces. For det første har vi brug for jeres tålmodighed vi har mange bolde i luften og vi forsøger at tænke over alle ting der sker
i det nye hus, men det er jer der bruger det på daglig basis der ser de
små fejl og mangler. Så vi har brug for at I kommer til os og giver os
konstruktiv kritik. Det er dejligt med al den ros vi allerede har fået for de
nye lokaler, men det er jo detaljerne, der ikke fungerer, vi kan blive bedre
af. Så tøv ikke med at komme til os og fortælle os hvad I mener om det
nye. Er vi ikke lige til at få fat i, så har vi sat en seddel op på ruden ind til
receptionen ved Camilla og Benna og her er du meget velkommen til at
skrive alle dine tanker om vores nye aftenskole - for det er vores
aftenskole.
På gensyn på Byens Aftenskole

Et særligt tilbud - til vores nyhedsbrevslæsere
Vi sætter pris på alle vores medlemmer. Vi sætter pris på dem der går op i
aftenskolen, ligesom vi gør og vi er altid i gang med at få nye medlemmer til,
men man må aldrig glemme sine trofaste medlemmer som er kommet hos os
i mange år og dem er der heldigvis mange af.
Så til dig kære læser, har vi et eksklusivt tilbud til den nye sæson. Som du kan
læse ovenfor, så har vi fået Nick Horup til at komme og fortælle om hans
fantastiske oplevelser med Morten og Peter og det vil vi gerne invitere dig
med til ganske gratis! Vi har 100 pladser og kører et først-til-mølle-princip. Du
kan allerede nu sikre dig din plads ved at skrive til info@dofvestegnen.dk, eller
ringe 36 75 75 22 - det bliver en aften med hjertevarme anekdoter, gode grin
og hyggelig stemning. Det er d. 13. september fra kl. 18.00-21.00 på
Højnæsvej 75 og vi byder på en lille forfriskning under arrangementet. Tilmeld
dig nu, så du ikke går glip af muligheden.

Husk Lungeløbet d. 4. maj kl. 10.00 – meld dig til nu.

