Nyhedsbrev august 2015 – Afd. 630 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Vi håber, at I alle har haft en god sommer.
Her er lidt om, hvad der er sket og sker i
Fælles fremtid på tværs.
Tak for jeres deltagelse i vores aktiviteter. Vi
glæder os til at se jer og nye ansigter til vores
kommende aktiviteter.

”Er I ikke i børnestue eller vuggehave i dag?”
spurgte den sjove gøgler Tonny Trifolikum
flokken af børn. ”Det hedder det ikke!!” svarede
de grinende tilbage og så var de klar til gøgleri.
Der blev vist sjove tryllekunstner og flere af
børnene var oppe at trylle med til stor morskab

Ponyridning og gøgl
– sommerferieaktiviteter i afd. 630
Uge 27 var ikke kun ugen med solskin og
sommervarme men også ugen, hvor man i afd.
630 kunne møde to flotte ponyer og en sjov
gøgler!

for de andre tilskuere. Bagefter var der god tid til,
at børnene kunne jonglere og lege med de
mange gøgler redskaber.

Forventningsfulde glade børn stod tålmodigt i
kø til en tur på en af de to ponyer, der blev
trukket af instruktører fra Ikast Rideklub. Det
var nogle søde men også lidt store ponyer, så
børnene var rigtig stolte og tog storsmilende
imod kiks og juice efter turen.

Fælles fremtid på tværs er et samarbejde mellem Bomidtvest, Ikast Andelsboligforening
og Ikast-Brande Kommune om aktiviteter i Østbyen og på Stadion Allé.
Læs mere på http://fremtidikast.dk

Fælles fremtid på tværs søger ny
medarbejder

Sæt X i kalenderen
– afdelingsmøde i afd. 630

Vi søger en ny projektkoordinator til Fælles

Torsdag d. 17. september er der
afdelingsmøde i afdeling 630.

fremtid på tværs. Villads har fået nyt arbejde i
Aarhus, så vi søger en ny kollega så hurtigt
som muligt. Du kan se stillingsannoncen på
www.fremtidikast.dk.

Sted: Gildesalen, Jyllandsgade 21
Tidspunkt: Kl. 19:00
Dagsorden: indkaldelse bliver sendt pr. post

Andre aktiviteter i Fælles fremtid
Fælleshuset
Nu kan fælleshuset på Islandsgade 3 snart
tages i brug. Vi krydser fingre for, at det står
klar i oktober. Fælleshusudvalget skal mødes
her i august for at arbejde videre med
retningslinjer for brug af huset.
Retningslinjerne for huset skal drøftes og
vedtages på afdelingsmødet den
17. september – endnu en god grund til at
deltage i afdelingsmødet i år.

- Økonomisk rådgivning: Som beboer i afd.
630 kan du helt gratis modtage personlig
anonym rådgivning om din økonomi. Ring eller
sms til Marie og Dorte på 30 670 424 for en
uforpligtende snak.
- ”Altankøkkenhave” aktiviteter fortsætter:
Hold øje med opslag i din opgang! Næste gang
er onsdag d. 12. august kl. 16.00 ved
Islandsgade 16, hvor der bliver lavet mad over
bål. Kom og vær med – både tidligere og nye
deltagere er meget velkomne.
- For førtidspensionister: modtager du
førtidspension og kunne du tænke dig nyt
indhold i din hverdag?
Så kan du kontakte Magnus Brandstrup for
en personlig og uforpligtende samtale.
Ring eller sms til Magnus på 24 66 74 94
eller skriv en mail til ham på
mabra@ikast-brande.dk.

Med venlig hilsen
Louise og Lisa

@: info@fremtidikast.dk
T: 72 18 55 25
W: www.fremtidikast.dk – på vores
hjemmeside kan du følge med i
aktivitetskalenderen, se billeder, finde
kontaktoplysninger m.m.

