Halloween
Bladenes løvfald fortæller deres tydelige sprog:
Endnu engang nærmer vi os Halloween…

Derfor inviterer vi børn og voksne til at holde fælles HALLOWEEN i Sønder Tranders og Sønder Tranders Kirke
Onsdag den 31. oktober 2018
Vi mødes ved Huset i Parken kl. 18.00. Derfra går vi i fællesskab op til kirken, hvor der vil være sang, højtlæsning
mm.
Børn og barnlige sjæle i alle aldre er velkommen til at
møde op udklædt. Det bliver (u-)hyggeligt, og de
mindste skal gerne have en forælder med.
Efterfølgende er der vandring over kirkegården, for dem som tør… Og en
runde i Sdr. Tranders.
Vi afslutter i Huset i Parken med en kop varm kakao og noget fra grillen…
Ingen tilmelding - I skal bare møde op. Medbring lommelygter, ting der larmer og godt fodtøj!
Alle børn, der medbringer udskårne græskar, vil få dem undersøgt nøje og det flotteste / uhyggeligste bliver præmieret!!
Med uhyggelige hilsener
Sønder Tranders Kirke og
Sønder Tranders Borgerforening
www.sdr-tranders.dk
facebook.com/groups/sondertranders

Nyheder fra og om Sdr. Tranders
Kontingent til Sdr. Tranders Borgerforening 2018
Rigtig mange har allerede indbetalt det årlige kontingent - tak for det!
Og aldrig har det været lettere end nu, fordi vi også har fået MobilePay. Så hvis du
endnu ikke har nået det, har du muligheden nu. Det koster stadigvæk kun 100 kr. pr.
husstand pr. år (2018). Du kan indbetale via MobilePay på 20447 eller overføre via
netbank på vores konto i SparNord: 9226 4561881729.

Husudvikling i Sdr. Tranders
Interessegruppen ”Nyt Forsamlingshus i Sdr. Tranders parken” har arbejdet på de
lange linier. Og kan nu høste en stor blomst: Aalborg Kommune har givet tilsagn om
500.000kr. i 2020. Godt gået! Før vi har et nyt forsamlingshus mangler dog stadig
nogle penge og en del (frivillig) arbejdskraft. Der arbejdes på sagen, så det lysner!!

Sundhedsudvikling i Sdr. Tranders
Torsdag den 11. oktober havde vi endnu en række frivillige på kursus i at anvende en
hjertestarter. Det foregik i Huset i Parken. Vi har en hjertestarter både ved Huset og
ved Kirken. Tak til deltagerne!

Byudvikling ved Gigantium - idéværksted den 24. oktober
Kommunen har inviteret til debatmøde
om den kommende byudvikling ved Gigantium - vores ”baghave” . Man kan
deltage med forslag på et idéværksted. Se
https://www.aalborg.dk/gigantiumkvarteret

(=kortlink.dk/vdug). OBS: Der er deadline
for tilmelding den 22.10.2018.

Nyt fra Vandværket
Grundet kloakarbejdet har der været en del beklagelige, men utilsigtede brud på
ledningsnettet. Disse brud kan give mulighed for indtrængning af urenheder. Vi har
derfor fået foretaget 5 ekstraordinære analyser af vandkvaliteten i nettets yderpunkter. Analyserne viser at vandkvaliteten er lige så god som den plejer. Seneste
prøveresultater kan altid tilgås på: http://www.analytech-online.dk/6824/Places#

