Nyhedsbrev november 2015 – Afd. 630 – nyt fra Fælles fremtid på tværs
Efteråret er over os, og det er igen tid til nogle
nyheder fra Fælles fremtid på tværs.
Det nye team
Vibeke og Christian er nye medarbejdere på
”Fælles fremtid på tværs”. De vil, sammen med
Louise, stå for at lave tilbud sammen med Jer.

Fælleshuset
I øjeblikket arbejder håndværkerne på de
sidste detaljer i det nye fælleshus på
Islandsgade 3. Så snart håndværkerne er
færdige vil fælleshusudvalgsgruppen og
boligsocial medarbejder Christian arbejde på
højtryk så huset kan indvies og tages i brug.

Louise er projektleder og vil være på både
Stadion Allé og i Østbyen. Louise bor i Herning
og kan i sin fritid godt lide at dyrke sport, lytte til
musik og danse fjollet med sine børn.
Christian kommer mest til at arbejde i
fælleshuset i Østbyen, men vil også være på
Stadion Allé. Når Christian ikke arbejder er han
vild med at løbe, og går 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.

De første møbler til fælleshuset er nu modtaget.
Bl.a. borde og stole til fællessal og cafeborde til
torveområde.

Det nye team med Christian, Vibeke og Louise

Vi mødes også på Facebook
”Fælles fremtid på tværs”
er kommet på Facebook.
”Synes godt om” siden og bliv opdateret på
fremtidige arrangementer, nyheder i området og
andre gode ting fra ”Fælles fremtid på tværs”.
Fortvivl ikke, hvis du ikke er på Facebook – alle
kan komme ind på vores alm. hjemmeside
fremtidikast.dk.

Tur til uddannelsesmesse d. 30. nov. 2015
Går du i 8., 9. eller 10. klasse? Og vil du gerne
vide mere om dine uddannelsesmuligheder?
Så kom, gerne sammen med dine forældre, så
vi sammen kan tage bussen til
uddannelsesmesse i Brande. Læs mere om
tidspunkt og tilmelding på vores nye Facebookside ”Fælles fremtid på tværs”.

(U)hygge i Østbyen
I efterårsferien blev der forberedt Halloween i
Østbyen.

Afdelingsbestyrelsen på kursus
Lørdag den 24. oktober var medlemmer
af afdelingsbestyrelsen på kursus i
boligsocialt arbejde. Her arbejdede
medlemmerne sammen med
afdelingsbestyrelser fra Herning og
Skanderborg på, hvordan det boligsociale
arbejde fungerer.

Der blev lavet flotte græskarlygter og kreativ
ansigtsmaling i kælderen ved Islandsgade nr. 16.
Af græskarrene blev der lavet en lækker
græskarsuppe.

Afdelingsbestyrelsen inviterer
Julen står for døren, og igen i år inviterer
afdelingsbestyrelsen til den traditionsrige
juletræsfest i Østre
Skoles festsal. I år er det
søndag den 13.
december kl. 14.00 –
17.00.

Ny afdelingsbestyrelse
Den 17. september var der beboermøde, hvor
der blev valgt ny afdelingsbestyrelse.
Afdelingsbestyrelsen består af:
Elin Kragelund
Dorthe Henriksen
Dragija Kocic
Anna-Lise Jensen
Teddy Hansen
Heidi Nørgaard (suppleant)
Søren Løth (suppleant)
Keld Ahrendt (suppleant)

Den 19. december kl. 14.00 bydes der
på hygge med gløgg og æbleskiver i
gildesalen.
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
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