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Nyhedsbrev august 2016 – Afd. 11 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Sommerferien er ovre for de fleste, og det er tid
til nogle nyheder fra Fælles fremtid på tværs.
Velkommen til Aswin
Måske har du
set denne unge
mand på
Stadion Allé?
Han hedder
Aswin, og er
startet som
praktikant hos
Fælles fremtid
på tværs. Aswin kommer til at være meget på
Stadion Allé, tag godt imod ham 

Hyggelig uge med aktiviteter for børn
I juli har der været forskellige aktiviteter for
børn. Vi har lavet pandekager over bål, og
plantet forskellige planter. Både til det nye bed
ved blok 7, og nogle man kunne få med hjem.
Vi har også lavet robotter med maling og
glimmer og været på tur til WOW park ved
Skjern. En rigtig dejlig tur hvor vi kravlede højt
oppe i træerne, legede gemmeleg i labyrinten
og fik nogle gode grin på den gyngende
boldbane.
Her er nogle billeder fra ugen:

Har du set de nye bede mellem blok 7 og 8?

Hvis du vil være med til at passe dem, eller
måske få et udenfor din blok, så vær med når vi
laver familiedag sammen med 4H. Dagen
henvender sig især til børnefamilier, som gerne
vil have jord under neglene og lære nyt om
planter. Det er gratis, og du kan dyrke din egen
mad. Den første gang vil være lørdag den 20.
august og derefter mødes man nogle gange
om året.
Hold øje med vores Facebookside ’Fælles
fremtid på tværs' og din
postkasse for mere
information.

Tak til de børn og voksne der har været med.
Husk I altid kan komme med forslag til
eftermiddags- og ferieaktiviteter til Vibeke:
41 12 99 05 eller på vores Facebook side.
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Reportage fra systuen
Det meste af sommeren har lejligheden i nr. 38
st. th. næsten ikke været til at kende. Der har
været symaskiner, stof og målebånd over hele
stuen, og ihærdige kvinder har haft travlt med
at lave bl.a. bukser og kjoler.

Pilates starter op igen
Siden afslutningen af pilatesforløbet i foråret
er instruktør Magnus blevet spurgt om han
ikke har lyst til at starte et hold op igen efter
sommerferien. Det har Magnus sagt ja til!
Så har du brug for en bedre kropsholdning og
et klarere sind? Så kom til pilates i fælleshuset
(Islandsgade 3) første gang onsdag den 17.
august kl. 10.00-11.30. Forløbet er for alle fra
både afdeling 11 og 630: ung som gammel,
mand eller kvinde.

Kursus tirsdag d. 6. september kl. 19.-20.30
Hvordan kan jeg spare op til næste
sommerferie nu?
De fleste drømmer om at kunne tage på ferie,
købe bil eller noget helt tredje men oplever
samtidig, at det kan være svært at spare op.
Det behøver ikke at være svært!

Kom og vær med når Jesper Roskilde sætter
fokus på opsparing og få tips og tricks til,
hvordan du kommer godt i gang:

Fællessøndag på torvet i Ikast
’Ungdommens Røde Kors Ikast’,
som også er vores
samarbejdspartner, arrangerer
havefest på torvet. Det sker søndag
d. 28. august, og alle er velkomne.
Se deres Facebook side for
program og yderlige information.
Med venlig hilsen
Christian, Louise og Vibeke

Hvornår: tirsdag d. 6. september 2016
kl. 19.00-20.30
Hvor: Stadion Allé 38 st. th.
(Der vil være kaffe og kage)
Tilmelding: til Louise fra Fælles fremtid på
tværs senest d. 29. august: tlf.: 72 18 55 27 / email: louise@fremtidikast.dk
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