Information fra foreningen
Lindegården/Lindehavens venner
Siden sidst …
 Erindringsdans har nu afsluttet endnu en succesrig sæson.
Venneforeningen fortsætter til efteråret samarbejdet
med Citrondrengen, der vil levere live-musik til disse
arrangementer.
 I februar holdt vi et ægte fastelavnsgilde, hvor der blev
slået hårdt til tønderne, der selvfølgeligt var fyldte med
slik. Det blev en succes, der vil blive gentaget.
 I marts blev der afholdt generalforsamling, og vi fik her
Karina og Asmund med i bestyrelsen. Vi siger velkommen
og glæder os til samarbejdet.

Kommende arrangementer




Lørdag 5. april er der igen bankospil med fine præmier.
Søndag 12. august er der sommerfest med grill-mad, partytelt og musik.
Desuden pusler den nye bestyrelse med andre ideer.
Til hvert arrangement vil der blive udsendt separat invitation – se også på opslagstavlerne!

Økonomi
Med støtte fra Vejle Kommune kan vi rent økonomisk se frem til et godt
2018.
Medlemskab af foreningen koster kun 50,-/år, og man skal blot skrive en kort
mail med navn, adresse, mail og telefon til formanden (se nedenfor) – vi har
nu næsten 60 medlemmer.

Husk at indbetale kontingent for 2018!
Vi modtager gerne jeres støtte, der kan indbetales på foreningens konto:

Reg.nr. 7030 - kontonr. 1805431
Husk at tilmelde dig NU – så du ikke glemmer det igen!

Foreningens formål
At medvirke til at styrke og udvide kontakten mellem beboerne på
Lindegården, brugerne af Lindehaven, beboernes pårørende og andre
med interesse for Lindegården og Lindehaven.
Se mere i vores lille folder, der kan fås på Lindegården, eller på
Lindegårdens hjemmeside.

Kontakt til foreningen og bestyrelsen
På Lindegårdens opslagstavle findes der kontaktoplysninger til
medlemmer af bestyrelsen – eller disse oplysninger kan findes under
Lindegården på Vejle Kommunes hjemmeside – se under Frivillige.

Formand:
Henning Holm Sørensen
65 95 70 75
holmso@post12.tele.dk
Næstformand:
Bente Hallberg
31 36 22 87
bente.hallberg@hotmail.com
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