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Nyhedsbrev marts 2017 – Afd. 11 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Foråret banker på, og du kan stadig nå at være
med, når by haverne starter op.
Husk også
familiedagen
på lørdag kl. 13
ved blok 7.
Se opslag i din
opgang om det.

Fed vinterferie
Uge 7 var fyldt med chokoladeworkshop,
teater og bingo – tak til alle som var med!
Her er lidt stemningsbilleder fra ugen:

Drømmer du om at dyrke egne grøntsager eller
blomster lige udenfor din hoveddør? Så meld
dig til på kontoret i Skolegade inden d. 3. april –
det koster kun 50 kr. for en sæson, og så får du
endda pallerammer, jord og frø til at komme i
gang med.
Du får også mulighed for at være med i et
fællesskab omkring haverne – vi har fælles
havedag lørdag d. 29. april.
Nyt fra din

Udover husorden, legepladser og en masse
andre ting, arbejder din afdelingsbestyrelse
også med sociale aktiviteter. Der kommer mere
information, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen til:





Lørdag d. 6. maj: bustur til Århus med
besøg i Bazar Vest og på havnen.
D. 26. - 27. august: beboerweekend på
Stadion Allé med forskellige aktiviteter
for både store og små.
Mandag d. 28. august: afdelingsmøde.

Vil du hjælpe til i beboerweekenden, eller har
du idéer/spørgsmål til afdelingsbestyrelsen?
Så kan de træffes den 2. mandag i måneden kl.
18.30-19.00 i nr. 73 (kælderen).
Næste gang er mandag d. 10. april.

Det sker i nr. 38 st.th
- Onsdage kl. 19-21: systuen hvor du kan få
hjælp til at reparere tøj. Du kan også
komme og strikke eller brodere i hyggeligt
samvær med andre.

[Skriv tekst]

- Fredage kl. 17-ca. 20: fællesspisning.
Tag din aftensmad med, og del den med
andre. Kvinder og børn er velkomne.
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Aleyna – super engageret frivillig
I Fælles fremtid på tværs elsker vi, når beboere
er med til at engagere sig i deres boligområder.
Fx ved at støtte op om arrangementer, være
med til at sætte nye i gang, eller giver en hånd
med, når der er brug for det.
I vinterferien havde vi
fornøjelsen af Aleyna
som frivillig. Hun kom
uopfordret og meldte
sig, hvilket vi synes er
så sejt.
Vi har spurgt Aleyna:
hvad fik dig til at
engagere dig som
frivillig på Stadion Allé?

Kvindeaften 8. marts
Der var stearin lys ved døren, hjerter på
væggen og guirlander i opgangen da
bydelsmødre fra Herning var på besøg i nr. 38
st.th. Det hele var i pink – en farve der også
markerede, at det var kvindernes kampdag.
Omkring 30 kvinder var mødt op til en aften,
hvor vi hørte om kvindefællesskaber, fester og
personlige fortællinger. Modige bydelsmødre
fortalte om at tage ansvar, og stå sammen –
og hvordan det kan gøre en forskel i kvinders
liv. En rørende, sjov og energigivende aften.
Vi holder snart en ny kvindeaften – hold øje i
opgangen for tid og indhold.

Aleyna: ’Jeg havde lyst til at prøve det. Helt
ærligt, kan det godt være kedeligt at være
hjemme for meget, så jeg havde lyst til at lave
noget andet’
Hvad har det givet dig at være frivillig?
’Det er godt og hyggeligt. Jeg er sammen med
en masse mennesker, og er stolt over det
arbejde, jeg laver. Andre synes også at det er
godt gået’
Vil du fortsætte med det frivillige arbejde?
’Ja, helt sikkert, jeg elsker at være her og
hjælpe. Det giver nogle erfaringer, som jeg
ellers ikke ville få’.

Med venlig hilsen
Christian, Louise og Vibeke

Stor tak til Aleyna og de andre frivillige hænder
i vinterferien – se billeder derfra på forrige side.
Har du også lyst til at gøre en frivillig indsats for
Stadion Allé? Der er mange muligheder for
netop det – lad os snakke om det 
Du kan kontakte Vibeke på 41 12 99 05.

Tlf.: 41 12 99 05
info@fremtidikast.dk
www.fremtidikast.dk
Facebook:
‘Fælles fremtid på tværs’

