Nyhedsbrev januar 2017 – Afd. 630 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Godt nytår fra Fælles fremtid på tværs.
Farvel til Lene
Vores aktivitetsmedarbejder i Fælleshuset,
Lene Bach Pedersen har desværre valgt at
opsige sin stilling af personlige årsager.
Tak til Lene for hendes indsats og held og
lykke fremover.

Vinder af Facebook-konkurrencen
STORT tillykke til Louise Lyshøj, der
vandt en kurv med lækkerier i ”synes om”
konkurrencen inden jul.

Lene havde sidste arbejdsdag d. 4. januar
og hun har bedt os sende jer alle sammen
en stor hilsen med tak for festlige og
fornøjelige timer i det forgangne år.

Træffetider i Fælleshuset
Da Christian er på barsel og Lene har valgt
at sige op, er vi desværre nød til at skære
ned på træffetiden i Fælleshuset.
I januar og februar 2017 er der kun fast
træffetid onsdage kl. 14.00-16.00.
Hold øje med skiltet – når det står ude, er vi
at træffe inde.

Du kan også ”synes om” Fælles fremtid
på tværs’ Facebookside. Hvis du slår
notifikationer til, får du besked hver gang
der bliver lagt nyt op på siden.

Vil du hjælpe d. 15. februar?
Har du lyst til at hjælpe med at give
børnene en god aktivitetsdag i
vinterferien?
Marianne Møller,
der er barselsvikar
for Christian, kan
træffes på tlf.: 22225993

Onsdag d. 15. februar arrangerer vi en
kreativ hyggedag for alle børn i afdeling
630. Ring eller skriv til Marianne, hvis du
har lyst til at hjælpe.
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Aften om Grønland

HUSK at deltage i:

Sæt X i kalenderen d. 27. februar, hvor alle i
afdeling 630 (og afdeling 11 på Stadion Allé)
inviteres til ”Grønlandsk kulturaften” i
Fælleshuset.

Uddannelsesvejledning
for unge i 9. og 10. klasse og forældre.
Torsdag d. 12. og tirsdag d. 24. januar.
Begge dage kl. 15.30 – 17.00 i Fælleshuset

Hør spændende fortællinger fra Grønland,
hør koret Nanok synge og smag lækkerier
fra Grønland.

Fællesspisning i Fælleshuset
d. 1. februar og d. 1. marts kl. 18.00

Det er beboer i afdeling 630, Freddy Hou,
der er idemand og primusmotor bag
arrangementet. Freddy har gennem en
årrække arbejdet som kok i Julianehåb og
hjertet har siden banket for Grønland.

Gå-hold
Hver mandag kl. 18.55.
Mødested: Fælleshuset.
Varighed: Ca. 1 time

Har du lyst til at give en hånd ved
arrangementet? Ring eller sms til Marianne
Møller på 22225993 og meld dig som frivillig.

Strikkeklub
Hver onsdag kl. 10-12 i Fælleshuset.
Kulturcafé - praktisk hjælp til IT og sprog
Hver fredag kl. 15.30 til ca. 16.30 i
Fælleshuset. Alle er velkomne til at kigge
forbi. Er du interesseret i at hjælpe eller har
du spørgsmål kan du kontakte Louise på tlf.
40755049 eller louise@fremtidikast.dk.
Banko
Tirsdag i lige uger kl. 19 i Fælleshuset.
Næste gang tirsdag d. 10. januar.
Åbent hus
Den sidste fredag i måneden kl. 14-17 i
Fælleshuset. Der er mulighed for at spille
bob, bordfodbold og andre spil og få en
snak og en kop kaffe.
Genbrugsbutikken, Finlandsgade 24, kld.
Har åbent hver lørdag
kl. 10-13

Fælles fremtid på tværs på Facebook
Hold dig opdateret på vores facebookside
’Fælles fremtid på tværs’ eller på
hjemmesiden www.fremtidikast.dk.

Varme hilsener i en kold tid fra
Vibeke, Louise & Marianne
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