Nyhedsbrev april 2016 – Afd. 11 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Foråret er over os, og det er igen tid til nogle
nyheder fra Fælles fremtid på tværs.
Tøsehygge – kom som du er!
Måske kender du disse seje kvinder fra afd. 11?

Foredrag med Jerry Ritz, d. 6. april kl. 19.00
Jerry Ritz har været i
showbizz i mange år
og har blandt andet
arbejdet med Led
Zeppelin og Paul
McCartney. Samtidig
lider Jerry Ritz af den
hastigt voksende
folkesygdom,
diabetes. Kom og hør om hans spændende liv.
Foredraget er gratis og uden tilmelding. Det
forgår i det nye fælleshus på Islandsgade 3.
Gå-holdet går derover i samlet flok. Vil du
med? Så mød op ved nr. 73, og vær klar til at
gå præcist kl. 18.

Songül, Karin, Melahat og Anne Grethe er nogle
af dem der har boet på Stadion Allé i mange år,
og som virkelig vil området her!
Én af deres seneste idéer er ’tøsehygge’ hvor
kvinder fra Stadion Allé kan mødes til uformel
hygge og fællesskab. Kvindernes tanke er, at
man kan lære nye naboer at kende, og har
mulighed for at snakke mere sammen end bare
et ’hej’ på vejen.
Kvinderne mødes igen i morgen tirsdag d. 5.
april kl. 11-13 i nr. 38 st.th, og du er
velkommen! Tag lidt mad under armen, og kom
som du er, lyder opfordringen!

Eventmageruddannelse for unge
DGI og Fælles fremtid på tværs tilbyder en
spændende lederuddannelse for unge på
Stadion Allé.
Det er en uddannelse med både teori og
praksis indenfor eventplanlægning, og man får
et diplom og god erfaring til cv’et, efter endt
forløb. Drenge og piger mellem 15-24 år der
har interesse i uddannelsen, kan kontakte
Vibeke på: 41129905 eller
vibeke@fremtidikast.dk.

Krea – og systue er i gang
Hver tirsdag aften mødes en flok kreative
mennesker i nr. 38 st.th. Der bliver strikke, malet,
foldet og snakket. Og du kan også være med.

Tak til jer der var med til en hyggelig
eftermiddag med vinterferiehygge – vi
håber at se jer igen i uge 27 (d. 4-7 juli) til
mere feriesjov! 

Næste gang er i morgen
tirsdag d. 5. april kl. 19-21.
Tag strikketøjet under armen, eller kom og lær
noget nyt – fx at sy. Der er nyt udstyr, og søde
naboer der kan hjælpe dig i gang.

Pilates og meditation for begyndere er startet
og der er stadig få ledige pladser. Så vil du gerne
have fladere mave, rankere ryk og mere
overskud? Så kom og prøv pilates ganske gratis.
Det er i nr. 38 st.th. på onsdag d. 6. april kl.
10-12. Alle kan være med, også selvom du ikke
har prøvet det før.

Fælles fremtid på tværs på
Facebook
”Synes godt om” vores
facebookside ’Fælles fremtid på tværs’ eller klik
ind på hjemmesiden www.fremtidikast.dk og
hold dig opdateret på aktiviteter i din afdeling.

Med venlig hilsen
Christian, Louise & Vibeke

Tlf.: 72 18 55 25
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www.fremtidikast.dk

For translation into a wide range of languages, check out our website:
www.fremtidikast.dk and use the translate icon.

