Lørdag, den 19. september gives der informationer om fremtiden for
Malling aktivitets- og plejehjem.
Cousins spiller glad musik – der er fri bar og fri dans - og alle, der
ønsker det kan få en grøn vest.
Kl. 1130

Cousins varmer op med at spille et par sange af bl.a. Kim Larsen, Sebastian,
Poul Krebs, Henning Stærk, Beatles + det løse!
Områdechef Morten Ilsøe fra Aarhus Kommune fortælle om projektet
og processen for Malling Plejehjem, som forventes klar til brug ultimo
2022. Der skal både renoveres og bygges nyt, før Malling Plejehjem vil
fremstå som både Aktivitets- og plejecenter for lokale beboere!

Kl. 1200 – ca.
1230!

1230 -?

Chefkonsulent Anders Heilmann Jensen fra Niras følger op med illustrationer af de
foreløbige skitseforslag.
Frivilligkonsulent Camilla Steskow vil efterfølgende – sammen med Birgit
Christensen fra Fælles Fritid – informere om hvilke aktiviteter, der i dag finder sted i
lokalerne på Malling Plejehjem – og hvilke lokaler der er ledige til aktiviteter, som
alle er velkommen til at komme med forslag til.

Cousins giver nu fuld gas og spiller glad musik af bl.a. Kim Larsen, Sebastian,
Poul Krebs, Henning Stærk, Beatles + det løse! Der må både danses til og
synges med!
SuperBrugsen i Malling stiller et par kasser sodavand og nogle chips til fri
afbenyttelse.

Cousins kommer i stedet for Malling Big Band, da det store orkester – i
tilfælde af dårligt vejr – skulle bruge hele dagligstuen til deres opstilling.

NB!NB!

Når det nye Malling Aktivitets- og Plejecenter skal indvies i 2022 håber vi,
forholdene er således, at der er plads til Malling Big Band.
Husk venligst at være orienteret om de den 19. september gældende Coronaregler. Medbring et mundbind i lommen – og en paraply i hånden

Henrik og Jørgen i guitarduoen Cousins

Grøn vest sponseret af ovennævnte!

Vi ses på
Malling Gl. Plejehjem, Starupvej 9, 8340 Malling
til et par gode timer med både informationer og glad musik!
oko@oko.dk - 22218855

