Nyhedsbrev

Juni 2016

Nyheder:
På Parkvejshusets Facebookside
kan man se flere foto fra
begivenheder og aktiviteter.

Ungerådet
Medlemmerne af Ungerådet i
Skælskør har modtaget en
Ildsjælepris, for deres engagement
og den indsats, som gør en forskel for
børn og unge i hele området.
I næste DAB blad kommer en artikel
om Event dagen og Ungerådet.
I dette Nyhedsbrev er der
stemningsbilleder fra en vellykket
Event dag.

Nyt fra det boligsociale
projekt

Nyt logo
Vi har valgt at ændre
Parkvejshusets logo, som tidligere
var en farvestrålende parably, til
et mere moderniseret logo efter
inspiration fra det gamle
byvåben i Skælskør Kommune,
som altid har indeholdt kirken,
broen, havnen og skælfisk.
Fremover vil I kende os på dette
logo, som vi håber I også er
tilfredse med.



Ungerådets
ildsjælepris



Nyt logo



Beboerportræt



Fodbold – sommer
træning



Bon Bon land –
Aktivitetsudvalg



Motions-/gå klub

IInstagram
Ungerådets næste møde
afholdes mandag den 4. juli
2016 kl 17:00 i Parkvejshuset.
Er du interesseret så kontakt os.

Du kan få flere oplysninger om
aktiviteterne i Parkvejshuset ved at
kontakte Anja eller Lasse.
Hver fredag træffes vi ligeledes på
kontoret på Rådmandsvej.
Besøg vores hjemmeside
www.skaelskoerbolig.dk
Du kan også tilmelde dig vores
facebookgruppe: Parkvejshuset.
Følge os på Instagram: Parkvejshuset.
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Beboerportræt Martin Heyn
- Startede sit nye liv i Præstevangen
I 2008 valgte Martin Heyn at
vende ryggen til fortiden, og
han flyttede fra Slagelse til
Præstevangen i Skælskør.
Martin Heyn - Præstevangen

I mange år havde han levet en
omtumlet tilværelse i det hårde
miljø, men efter en ulykke i 2003
besluttede han sig for, at han
ville noget andet og mere med
sit liv. ”Det kunne ikke blive ved
på den måde, det var jeg klar
over, men det tager lidt tid at
ændre sine vaner og skabe et
nyt liv for sig selv. Da jeg flyttede
til Skælskør, var det et endeligt
farvel til alle de dårlige ting, og
det har været fantastisk”
fortæller han.

DELTAG I FÆLLESSKABET
I dag bor Martin med sin

kæreste og tre børn stadigvæk i
Præstevangen, hvor han er
blevet en naturlig del af det
frivillige miljø i og omkring
afdelingen.
Det er et fedt kvarter, og det
eneste jeg helt sikkert vidste, da
jeg flyttede hertil var, at jeg
gerne ville være noget for
andre. Derfor involverer jeg mig
også meget. Jeg er for
eksempel fodboldtræner for
Skælskørs drengehold, og jeg er
med, hvis der foregår noget i
kvarteret.

Jeg er også sådan en type, der blander sig, hvis jeg kan se noget, der er forkert. Det kan være nogle, der
råber lidt for højt, eller nogen mennesker, der er uenige. Det kan jeg ikke bare ignorere, men tager gerne
en god snak med dem. Hvis man kan hjælpe, så skal man gøre det. Jeg synes, der er alt for mange, der
passer sig selv i dag, men vi skal da deltage i fællesskabet og huske, hvad det er vi giver videre til vores
børn opfordrer Martin.
MAN MÅ SELV GØRE NOGET
Meget af Martins engagement i frivilligt arbejde er ikke planlagt eller organiseret, men opstår bare af sig
selv, og sådan har han det også bedst.
Jeg har altid gerne ville have alle med, og derfor er jeg også meget opmærksom på andre mennesker.
Det er ikke sådan, at jeg vågner om morgenen og tænker, at jeg skal gøre noget godt for nogen i dag.
Det er bare blevet sådan. Jeg tager gerne lige en fodboldkamp
med
ungerne
i kvarteret, for jeg hygger
Caption describing
picture
or graphic.
mig sammen med dem, og de skal have noget af det, vi aldrig fik, der hvor jeg er vokset op. Nemlig
voksne, der har tid og gider at være sammen med dem.
Jeg kunne godt tænke mig, at der skete lidt flere ting i vores kvarter, og hvis man har det sådan, så må
man jo selv gøre noget. Jeg håber, vi kan få endnu flere med, så det kan blive endnu federe at bo her
slutter Martin.
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Dem finder du i
Parkvejhuset:

Nye aktiviteter på vej
FIND OS PÅ FACEBOOK:

Projektleder
Anja Nielsen

I skolernes sommerferie vil der være
mulighed for at spille fodbold ved
banen i Guldagergaard Parken og
multibanen i Præstevangen.

https://www.facebook.com/pages/

20 98 32 50

Hold øje med opslag om tid og sted.

og Instagram.

anja@dabbolig.dk

Trænere er fra Skælskør
Fodboldklub

Boligsocial
medarbejder
Lasse Holm

Vi spiller mest for sjov i sommer –
men gør dig klar til at starte
sæsonen op i fodboldklubben til
august.

Parkvejshuset-skælskør

Din online mulighed for at være i
dialog med Parkvejshuset og
beboere i dit boligområde

20 29 58 70
lah@boligafdeling.dk

Bon Bon Land – 14. juli 2016.
Aktivitetsudvalget arrangerer bustur
til Bon Bon Land torsdag den 14. juli.
Prisen er 100 kr. pr. person (kørsel
og indgang). Børn under 90 cm er
gratis.

Parkvejshuset

Køb billetter:

Parkvej 10B

o

På kontoret, Rådmandsvej 28
fredag den 1.7.16 mellem kl. 1013.

o

I Parkvejshuset mandag den
4.7.16 mellem kl. 16-19.

o

I Beboerhuset på Degnevænget
tirsdag den 5.7.16 mellem kl 1719.

4230 Skælskør

Motions- og gåklub
Anette Christensen fra Parkvej har taget
initiativ til at starte en motions- og gå
klub, som mødes hver mandag kl. 10.
Vil du være med til dels at træne/gå og
samtidig nyde godt selskab med andre,
så skal du deltage, lyder opfordringen fra
Anette.
Alle kan deltage 
Mødested: Hver mandag kl. 10 ved
Parkvejshuset, Parkvej 10B – første gang
mandag, den 20. juni 2016.
Har du yderligere spørgsmål kan du
kontakte Anette på telefon 28936558.
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Ungerådets event
lørdag, den 21.5.16

