Nyt fra Odense Kommune

Kom og lær stress-af øvelser
3. september 2011 kl. 13-15 i Kulturbotanisk Have.
Bliv guidet af Svend Trier, som har undervist i meditationsøvelser i mange år.
Når du har tilmeldt dig, skal du blot huske at medbringe
et siddeunderlag til arrangementet.
Tilmelding
Det maksimale deltagerantal er 40 personer.
Deltagelse kræver tilmelding til:
Karina Behrens • Park og Natur • Odense Kommune
Tlf. 65512763 • nmt.bkf@odense.dk
Tilmeldingen er åben fra den 1/8 2011 til 1/9 2011

Nye sangstemmer søges

Mødested: Kulturbotanisk Have - ved pavillonen tæt på
åen. Ejbygade 75, 5220 Odense SØ

Vi er et blandet kor, som synger firestemmigt, og vi har
plads til nye stemmer. Vi mødes mandage kl. 19 i menighedssalen Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62, Odense,
hvor vi synger og øver et par timer med både dirigent
og pianist. Repertoiret er en blanding af danske sange,
musicals, klassisk, kirkemusik og rytmisk musik.
Nye kormedlemmer skal aflægge en stemmeprøve af
hensyn til korets klangbalance.

Find øvelser og læs mere om, hvordan du stresser af
i naturen på www.odense.dk/stressaf

Har du lyst til at synge med os, så ring til:
Tove Olsen på 64 89 17 66 eller
Johannes Hem på 40 73 30 39
Se også www.bricksite.com/hcakoret

VIND MIDDAG FOR TO
PÅ RESTAURANT GOMA

Hvordan laver du
klimavenlig mad?
Det kan du få inspiration til i et nyt
opskriftshæfte lavet i samarbejde mellem
Odense Bæredygtighedsråd, Kold College,
University College Lillebælt, Odense
Blomsterfestival, Smagen af Fyn og FDB.
Du kan også selv prøve at lave klimavenlig mad under kyndig vejledning af
kokken Rasmus Fredslund, Kold College:
• Den 31. august kl. 13–16,
- hvis du arbejder i en kantine i Odense.
• Den 1. september kl. 13-16,
- hvis du er hjemkundskabslærer på en skole i Odense.
• Den 3. september kl. 10–14,
- hvis du er borger i Odense.
Arrangementerne er gratis og holdes ved Kold College.
Der er tilmelding efter først til mølle princippet.
Læs mere om arrangementerne og om,
hvordan du får fat i opskriftshæftet på
www.odense.dk/klimavenligmad

Til efteråret lanceres et nyt klimanetværk for virksomheder
og detailhandlende i Odense Kommune.
Derfor vil Odense Kommune og MiljøForum Fyn gerne
invitere alle i Odense til at give et bud på et godt navn og
fængende slogan.
Læs mere om netværket og deltag i konkurrencen på
www.odense.dk/klimanetvaerk.
Måske bliver du den heldige vinder af en lækker middag for
to på restaurant GOMA.
Læs mere om restauranten på www.goma.nu.
Vi skal have dit bud senest torsdag den 15. september 2011
klokken 12.

Odense Bæredygtighedsråd
sætter pris på bæredygtighed

- Men hvem
skal have prisen?
Odense Bæredygtighedsråd uddeler for første gang Odense Bæredygtighedspris i januar 2012.
Prisen gives til et initiativ, der er gennemtænkt i forhold til de
tre elementer i begrebet bæredygtighed: Sociale forhold, økonomi og miljø.
I perioden frem til 1. december kan du arbejde med at udvikle
dit initiativ. På www.odense.dk/baeredygtighedspris kan du
læse om kriterierne for bæredygtighedsprisen, og hvordan du
indstiller en virksomhed, organisation, person eller et initiativ,
som du synes fortjener at vinde Odense Bæredygtighedspris.

Offentlig høring af Odense Kommunes
nye sundhedspolitik
Odense Byråd sender Odense Kommunes nye sundhedspolitik ”Sund sammen” i offentlig høring i perioden 26.
august til 23. september 2011.
Odense Kommune ønsker med den nye sundhedspolitik
at sætte et stadig større fokus på sundhed, og visionen
for sundhedspolitikken er, at Odense skal være en by,
hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen.
I sundhedspolitikken er der formuleret seks politiske
mål for sundheden i Odense:
• Arbejdsstyrken skal være sundere.
• Den mentale sundhed skal styrkes.
• Større lighed i sundhed.
• En styrket indsats i forhold til kronisk sygdom.
• Byens rum skal fremme det sunde valg.
• Det nemme valg er det sunde valg.
Du kan læse den nye sundhedspolitik og samtidig
give din mening til kende på www.odense.dk/sundhedspolitik

Musik for børn og forældre
Kunne du tænke dig at synge og spille sammen med dit
barn og udvide kendskabet til gamle og nye sange og
sanglege? Så meld dig til musik på Odense Musikskole. Vi
bruger sanglege, bevægelseslege og instrumentlege til at
støtte barnets udvikling indenfor bl.a. musik, motorik og
sansning.
Vi har aldersopdelte hold både i hverdagen og i weekenden.

Venlig hilsen
Odense Bæredygtighedsråd

Til vvs-montører og kloakmestre:

Ansøg digitalt om
jordvarmeanlæg og nedsivningsanlæg

Læs mere om tid, sted og tilmelding på
www.odensemusikskole.dk

På odense.dk/jordvarme og odense.dk/nedsivning kan du
sende din ansøgning digitalt i stedet for at udfylde og
indsende papirer som tidligere. Det eneste, du behøver,
er din digitale signatur.
Lær den hurtigste vej til at få tilladelsen på plads,
på cafémøde tirsdag den 6. september klokken 9.00
-10.30. Forskerparken 10 H, 1 sal, mødelokalet
5230 Odense M

Mere information: Odense Musikskole, tlf. 63 75 85 95,
odensemusikskole.buf@odense.dk

Tilmelding til avc@odense.dk senest fredag den 2. september.

Nyt i Odense Musikskole:
Familiehold i Bellinge fra lørdag den 10. september
Babymusik i Stige og på Musikskolen
Snurretoppen for børn i 1. og 2. klasse

