Nyhedsbrev oktober 2015 – Afd. 11 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Efteråret er over os, og det er igen tid til nogle
nyheder fra Fælles fremtid på tværs.

Nye træffetider i lejligheden, Stadion
Allé 38 st.th:

Nye medarbejdere

Hver mandag kl. 14.30-16.30
Hver torsdag kl. 10-12.

Vibeke og Christian er nye medarbejdere på
Fælles fremtid på tværs. De vil, sammen med
Louise, stå for at lave tilbud sammen med Jer.
Christian kommer mest til at arbejde i
fælleshuset i Østbyen, men vil også være på
Stadion Allé. Når Christian ikke arbejder, passer
han hus og have. Han er også vild med at løbe,
og går generelt meget op i sport.
Vibeke kommer til at arbejde mest på Stadion
Allé. Hun har to børn, og elsker sprog, rejser og
at synge i kor.

Der vil være kaffe på kanden og tid til en
snak med én fra Fælles fremtid på tværs.

Har du ondt i ryggen i perioder?
Så kom til åben rygrådgivning torsdag d. 19.
november kl. 13-15 i nr. 38 st. th. Her vil
personale fra Sundhedscentret være klar med
øvelser og rådgivning. Der vil også være kaffe
og tid til snak. Vi har få pladser, så kontakt
Vibeke på 41 12 99 05 inden d. 16. november
hvis du vil med.
(U)hygge i lejligheden
I efterårsferien blev der forberedt Halloween på
Stadion Allé 38.

Det nye team med Louise, Christian og Vibeke

Der blev lavet flotte
græskarlygter og
kreativ ansigtsmaling
inden vi sammen
spiste lækker
græskarsuppe.

Nyt fra gå-holdet
En gruppe kvinder går stadig tur hver mandag og
onsdag kl. 19.00 – og du er meget velkommen til
at gå med! Som noget nyt, starter også et
formiddagshold hver mandag kl. 10. Mødestedet
er altid ved afdelingsbestyrelsens lokaler i nr. 73,
og der er tid til kaffe bagefter.
Onsdag d. 25. november 2015 arrangerer gåholdet fællesspisning for alle, nye som gamle og
deres familier. Hør mere, og meld dig til ved
Anne Grethe på 28 91 54 64 senest d. 18.
november.
Stadions Allés egne kokke
Hvis det dufter ekstra godt fra blok 7 om
onsdagen, så er det sikkert fordi madklubben er
godt i gang. Både drenge og piger er med, når
der laves kylling, grøntsagsfrikadeller og andet
godt.

Ny afdelingsbestyrelse
Der har været konstituerende møde i
afdelingsbestyrelsen, og posterne er blevet
fordelt således:
Formand: Ismail Yalcin,
Sekretær: Anna-Mai Warning
Bestyrelsesmedlem: Jan Kristensen
Suppleant: Anne Grethe Lehmann
2. suppleant: Melahat Ünal
Afdelingsbestyrelsen kan kontaktes pr. mail:
afd11.iabf@gmail.com, og træffes fra kl. 18.0018.30 den anden mandag i måneden (dog ikke
i juli og december) på Stadion Alle 73,
kælderen.
It-kursus for voksne på Stadion Allé
Kom og hør mere til informationsmøde onsdag
d. 25. november kl. 10 på Stadion Allé 38 st.th.
Hold også øje med opslag i opgangen.

Vi mødes også på Facebook
Fælles fremtid på tværs
er på Facebook.
”Synes godt om” siden, og
bliv opdateret på fremtidige
arrangementer og nyheder i området. Der er
også stadig mulighed for at følge med på vores
hjemmeside.
Tur til uddannelsesmesse for unge
Går du i 8., 9. eller 10. klasse og bor på
Stadion Allé? Og vil du gerne vide mere om
dine uddannelsesmuligheder? Så tag med
os, og dine forældre, til gratis
uddannelsesmesse. Læs mere om
tidspunkt og tilmelding på vores Facebookside.

Tak
Tak til alle, der har deltaget i vores aktiviteter.
Vi glæder os til at se jer, og nye ansigter, til
vores kommende aktiviteter. Husk, at I altid er
velkomne til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Vibeke, Christian og Louise

Tlf.: 72 18 55 25
info@fremtidikast.dk
www.fremtidikast.dk

