
 

Udgave nr. 7 - Januar 2017 

Information fra foreningen  

Lindegården/Lindehavens venner 

Siden sidst … 
I løbet af efteråret har der været et par 

sangeftermiddage, og lørdag 3. december blev der 

holdt julefest i Kernen med julemand, godteposer 

og efterfølgende julefrokost i afdelingerne. 

Arrangementet var en stor succes, og der var fyldt i 

Kernen af børn, pårørende og beboere, der hyggede 

sig med en række kendte julesange.  

Kommende arrangementer   
 Søndag 5. marts kl. 14 afholdes der 

generalforsamling, og efterfølgende er der kl. 15 

sang og underholdning med beboerne. 

 Lige nu holder vi lidt igen med at planlægge 

mindre arrangementer, da Erindringsdans og arrangementer med Ælder Hjælper Ældre allerede fylder 

en del – der er ganske enkelt ikke behov for mere i den kommende tid! 

 Men vi planlægger at afholde en sommerfest i stil med høstfesten i 2016 – mere om det i næste 

nyhedsbrev. 

 

Til hvert arrangement vil der blive udsendt separat invitation – se også på opslagstavlerne! 

 

Økonomi 
Til 2017 har Vejle kommune bevilget kr. 20.000 til foreningens 

arbejde. Dette dækker ikke helt det budget, der er lagt, så 

bestyrelsen skal se på andre indtægter.  

Ved generalforsamlingen vil vi diskutere dette sammen med 

fremlæggelse af planer for aktiviteter i 2017. 

Medlemskab af foreningen koster bare 50,-/år, og man skal blot skrive 

en kort mail med navn, adresse, mail og telefon til formanden (se 

nedenfor). 

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 
Det er foreningens formål, at medvirke til at styrke og udvide kontakten mellem Lindegården, 

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.  

 

Formand:   Næstformand: 

Henning Holm Sørensen  Bente Hallberg 

65 95 70 75   31 36 22 87 

holmso@post12.tele.dk   bente.hallberg@hotmail.com  
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