Lillevangs
Venner

Glæd en ældre medborger

Indmeldelse
Er du interesseret i at blive medlem af Lillevangs Venner,
kan medlemskab tegnes ved at udfylde denne side med dit
navn, adresse, telefonnr. og eventuelle mailadresse og sende
den på mail til foreningens formand Arne Grumstrup.

Navn:
Adresse:

Tlf.nr.:
Mail-adresse:
Bemærkninger:

Du kan sende en mail med ovenstående oplysninger til Arne
Grumstrup, mail-adresse: arne.grumstrup@yahoo.dk
Samtidig med fremsendelse af indmeldelsen bedes du
indbetale kontingentet, som beskrevet på sidste side.
Plejecenter Lillevang ligger på adressen Lillevænget 1-111,
3520 Farum.

Information om foreningen
Støtteforeningen Lillevangs Venner har til formål at forsøde
hverdagen for Plejecenter Lillevangs beboere og daggæster.
Medlemmerne gennemfører aktiviteter for grupper af beboere i
plejeområdet i form af oplæsning, sang, spil, hygge, gåture mv. I
samarbejde med personalet hjælper medlemmerne desuden til ved
cafésammenkomster for alle beboere og deres pårørende. 2 gange
om måneden varetager Lillevangs Venner café-underholdningen.
Medlemmerne støtter endvidere personalet i Dagtilbuddet i
forbindelse med afholdelse af frokoster for daggæster og deres
pårørende. Foreningen arrangerer desuden forskellig form for
underholdning for beboere og daggæster.
Medlemmerne bestemmer selv i hvilket omfang, de vil tilbyde
praktisk støtte til plejecentrets mange aktiviteter.
Bestyrelsen udsender nyhedsbreve til medlemmerne efter behov.
Foreningen har omkring 50 medlemmer, og der er plads til flere,
som vil være med til at yde en frivillig social indsats til glæde for
nogle af vore ældre medborgere.
Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Furesø og af
Frivilligcenter Furesø.
Hvis du vil være med til at støtte Plejecenter Lillevangs beboere
og daggæster, så meld dig ind i Lillevangs Venner. Kontingentet
for 2016 er 150 kr. Kontingentet for 2017 er ligeledes 150 kr.
Hjemmeside: www.lillevang.furesoe.dk/LillevangsVenner

Indbetaling af kontingent og registrering af medlemskabet
Din indmeldelse registreres ved indbetaling af kontingentet på 150
kr. til Lillevangs Venners foreningskonto i Nordea Bank, Reg.nr.
2310, Kontonr. 3497-484-552. Anfør venligst dit navn i
forbindelse med indbetalingen.
Når din indmeldelse og indbetaling er registreret, vil du få tilsendt
et velkomstbrev med foreningens vedtægter og referat af seneste
generalforsamling.
Bestyrelse og suppleanter pr. 7. marts 2017
Arne Grumstrup, formand, tlf.: 4011 5064,
mail: arne.grumstrup@yahoo.dk
Ole Jeppesen, medlem, tlf.: 2539 1345,
mail: olefido@mail.dk
Egon Nielsen, medlem, tlf.: 4495 7737,
mail: ruth@privat.dk
Solveig Rubin, medlem, tlf.: 2347 5833,
mail: solveig@rubin.dk
Lis Poulsen, 1.suppleant, tlf.: 4495 7196,
mail:lispoulsen9@gmail.com
Yvonne Rosendorp, 2.suppleant, tlf.: 4243 4209,
mail: yrosendorp@gmail.com.

