Nyhedsbrev oktober 2016 – Afd. 630 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Så er det igen tid til nyheder fra Fælles fremtid på tværs.
Få gratis økonomisk rådgivning i fælleshuset
tre onsdage i oktober:

Loppemarked i Sønderparken
Den 15. oktober kl. 10.00-16.00 er der
endnu en gang loppemarked i
Sønderparken på plænen mellem nr. 11 og
21. Er du på udkig efter nye sko eller et flot
maleri? Så kig forbi. Har du noget der skal
sælges, skal du selv medbringe bord og
sørge for vekselpenge. Der vil være gratis
rundstykker til de 100 første og mulighed for
at købe kaffe og saftevand. Der er også spil
for børn. Har du spørgsmål så kontakt
Martin Frandsen på tlf.: 27896955

Slangetæmmer, fælles frokost og kreativ
formiddag
Onsdag i efterårsferien er for børn og deres
forældre i fælleshuset.

Nye ungarbejdere
To unge drenge er klar til at hjælpe
viceværterne og Fælles fremtid på tværs i
fælleshuset. Byd velkommen til Berkcan der
er 14 år og Roberto der også er 14 år.
Drengene er kommet godt i gang og er
ansat i ét år.

Vi har lavet en aftale med Kurt fra
Sønderparken, der gerne vil vise, hvordan
man kan være kreativ med gamle bøger.
For eksempel kan man lave dekorative
”bogmus”.
Bagefter laver vi en fælles frokost og hvis
der er stemning for det tager vi sammen
ned på Ikast Bibliotek, hvor børnene har
mulighed for at holde en rigtig slange! Tør
du?!
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NYT FRA BEBOERE I AFDELINGEN
Den første fællesspisning fik en god start

Det traver derudaf for gå-holdet

Malene fra Sønderparken håber især på én
ting med den månedlige fællesspisning i
fælleshuset: ”At vi får mødt vores naboer og
det giver noget mere sammenhold blandt folk
i afdelingen,” siger Malene, der har været en
af initiativtagerne til fællesspisningen. Med
omkring 25 deltagere til den første
fællesspisning lader det til, at Malene kan få
sit ønske opfyldt.

Hver mandag kl. 18.55 stimler en lille flok
sammen foran fælleshuset. Fem minutter
senere går de ud i Ikasts gader. For LisBirgit, der bor i Sønderparken, giver det
muligheden for at få rørt sig og møde nogle
af sine naboer: ”Man får mødt nogle af dem
der bor her. Når vi ikke bor så mange, er det
rart at vide hvem hinanden er. Så får vi
drøftet en masse forskellige emner”.

Maden er et samlingspunkt
Malene mener, at fællesspisning er en nem
måde at møde hinanden på: ”Mad samler
folk, og man er der af en anden grund end
bare at snakke. Samtidig har vi gjort det på
en let måde, så folk selv tager deres mad
med, til det antal personer man kommer”.

Næste fællesspisning den 5. oktober
Malene håber, at den flotte opbakning kan
inspirere endnu flere til at komme til
fællesspisningen den 5. oktober kl. 18.00:
”Fællesspisningen er for alle; folk med og
uden børn, enlige og par,” fortæller Malene
Rasmussen og afslutter: ”På sigt snakker folk
forhåbentligt mere sammen og det bliver
lettere at gå ind til naboen og låne en kop
sukker”.

Alle veje undersøges
Hvor de går hen er dog meget forskelligt
siger Lis-Birgit: ”Vi beslutter os fra gang til
gang, og det er forskelligt hvem der
bestemmer. Sidste gang gik vi ud til
gartnerierne og tilbage igen”. De går en halv
time ud og en halv time hjem igen. Tempoet
forsøger de at tilpasse til dem der er med,
men dog med en smule fart: ”Vi prøver at
finde en fart, hvor flest muligt kan være
med,” siger Lis-Birgit, der håber at gåturene
fortsætter selvom efteråret og mørket
nærmer sig: ”Så må vi tage noget varmt tøj
på”, slutter Lis-Birgit.
Gå-holdet mødes hver mandag kl. 18.55
ved fælleshuset.

Fælles fremtid på tværs på Facebook
Hold dig opdateret på vores facebookside
’Fælles fremtid på tværs’ eller på
hjemmesiden www.fremtidikast.dk.
Med venlig hilsen
Lene, Vibeke, Christian & Louise

Boligsocial medarbejder Christian: christian@fremtidikast.dk eller info@fremtidikast.dk ∙ www.fremtidikast.dk ∙

