Vennekredsen gør en STOR
forskel for beboerne på
Kildehøj.

Kildehøjs Venner
Støtteforening for Plejecentret
Kildehøj

Vi har derfor brug for DIN STØTTE
til et medlemskab af vennekredsen.
Det koster KUN 75,00 kr. årligt i
kontingent.

Tilmelding som medlem, kan ske til
en af nedennævnte muligheder :


Kontoret på Kildehøj på vedlagte
blanket



På vennekredsens hjemmeside:
www .kildehoejsvenner.dk , hvor der
kan sendes en mail , med anmodni ng
om medlemsskab



Indbetaling på Vennekredsens konto
reg.nr. 7611 kont o nr. 0004321557

Støtteforeningen har brug for
DIN HJÆLP til - i et samarbejde med personale og de
frivillige - at understøtte
Kildehøjs vision og værdier for
beboerne på Kildehøj.

Husk at anføre navn og adr.


Yderligere opl ysninger: kontakt
formand for vennekredsen – Grethe
Bang – tlf. nr. 40 46 36 02 – mail:
mail@glbang.dk

Vi vil skabe rammer for den
gode dag, de gode sanselige
oplevelser og et meningsfyldt
samvær for beboerne på
Kildehøj

Støt Vennekredsens arbejde, fordi:

Vi fortsætter:

Vi støtter økonomisk mange
arrangementer samt med
frivilligt arbejde



Vennekredsen sørger for Sct. Hans aften,
hvor også medlemmer og andre
interesserede er velkommen



Bankospil for beboerne og medlemmer



Vores eget husorkester spiller hver 14
dag for beboerne



Hver uge fra april til oktober, kører
vores 2 busser ”Ud i det blå” med
beboerne



Mandagshygge med æselspil og sang



Lørdagshygge med sang



Hver onsdag: sang, musik og andagt



Hjemlandstoner m/sang og spil 2 gange
mdl.



Køkkenhaven passes



Avislæsning



Pasning af Kildehøjs planter ude og inde



Frivillige kommer og drikker
formiddagskaffe med beboerne



Frivillige ”Bagedamer” kommer og
bager alt det søde brød



”Nissepigerne” sørger for alt til
julebasaren



Pasning af Kildehøjs dyr ude og inde

Udpluk af de aktiviteter, som Kildehøjs
Venner støtter:


2 busser og en mindre bil er finansieret af
vennekredsen



2 årlige danseaftener, hvor vi får Skjern
Salonorkester til at spille op til dans



Adventshygge 3 søndage i december, hvor vi 1 eller 2 søndage - har solister til at synge
julen ind



Sommerudflugten finansieres af
vennekredsen



Medfinansiering af sommerferien



Diverse arrangementer ud af huset



Alle beboerne får en buket blomster på sin
fødselsdag



Alle beboerne får en blomst til jul



Bladet Treklang udkommer 4-5 gange årligt



Vennekredsen betaler ekstra TV kanaler i
fællesrummene



Vi støtter økonomisk, når der er ønsker/behov
for nye ting, som beboerne kan have glæde af.

