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Nyhedsbrev december 2016 – Afd. 11 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Nyt fra din

En hygge dag i december
’Åh, det vil jeg gerne med til igen’ var en
9-årig piges kommentar, da hun tog hjem
fra december hygge i nr. 38 st.th.

Medlemmerne i afdelingsbestyrelsen: Jan
(formand), Nikolaj, Anna Mai og Melahat
arbejder for at gøre Stadion Allé til et endnu
bedre sted at bo. Og de er allerede godt i gang.

Udover det store smil, havde hun et
maleri af en nisse under den ene arm, og
et par pakker under den anden. Maven
var fuld af flødekartofler, pizza og
frugtsalat. Hun havde nemlig været med
til det hele: krea med Devran, det store
pakkespil og den lækre buffet.

Tur til Tyskland
Lørdag d. 10. december
inviterede de på en bustur til
Tyskland. Turen var en stor
succes med over 50
deltagere, og flere på venteliste. Bestyrelsen
kan med glæde sige, at turen forventes
gentaget næste år.

Fællesmøde med
Østbyen
Bestyrelsen har
deltaget i fællesmøde.
Gennem et debatspil
fik de mulighed for at
komme med nye
vinkler på emner som
beboerdemokrati,
godt naboskab og trivsel. De gode snakke og
nye idéer tager bestyrelsen med i det videre
arbejde.
Træffetid – mød din afdelingsbestyrelse
Afdelingsbestyrelsen arbejder for dig. Kom til
dem med idéer, kommentarer og ønsker. Mød
bestyrelsen den 2. mandag i
måneden fra kl.18.30-19.00 i
kælderen ved nr. 73.
Næste træffetid er mandag
d. 9. januar 2017.

Tak til alle der har ’synes om’ vores
Facebook side. Og tillykke til vinderne af
vores Facebook konkurrence! Vi håber
Keld får en god oplevelse til håndbold, og
at Louise nyder de mange lækkerier 
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Spilleaften – nu også med rollespil
Er du også vild med rollespil? Eller vil du gerne
lære det? Så vær med i det nye år når en
gruppe engagerede unge mødes i nr. 38 st.th.
De starter op igen tirsdag d. 10. januar kl. 19ca. 21, og mødes herefter hver tirsdag.

Uddannelsesvejledning
- for unge i 9. og 10. klasse og deres
forældre
Hvor?
Stadion Alle 38. st.th.
Hvornår? Tirsdag d. 10. januar og
Torsdag d. 19. januar.
kl. 15.30 – 17.00
Hvad?
Carsten svarer på
spørgsmål om
ungdomsuddannelser.

Fællesspisning for kvinder
Fra januar er der mulighed for at komme til
fællesspisning for kvinder både i dag og
aftentimer. Det starter:
Der er også stadig mulighed for at spille
brætspil, kort eller andet.
Grib muligheden for at få hygge og fællesskab
på en helt almindelig tirsdag aften 
Nikolaj er game-master, og kan kontaktes ved
spørgsmål: 20 92 00 83.
Systuen fortsætter om aftenen
Systuen starter op igen onsdag d. 11. januar kl.
19-21. Der er mulighed for at sy, strikke eller
brodere – der er materialer til lidt af hvert.
Alle er velkomne.

-

Tirsdag d. 3. januar kl. 11-13
Torsdag d. 5. januar kl. 17-20

Fælles er, at alle kvinder (og børn) er
velkomne, og at man gerne må tage en lille
ret med til det fælles madbord.
Tak for i år, og tak til alle jer der har
deltaget i vores aktiviteter – vi glæder os
til endnu flere oplevelser og aktiviteter med
jer i

Med venlig hilsen
Christian, Louise og Vibeke
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