
Velkommen  

i Centerparkens  

Vennekreds  

Her er nogle af de aktiviteter 

som Vennekredsen står for: 

 Cafe med underholdning  

 Gudstjenester 

 Udflugter i bus  og biler 

 Eftermiddage med  underholdning 

 Sommerfest 

 Banko 

 Høstfest  

 Julestue 

 Adventssang    

 Blomsterhilsener på  

       fødselsdage   

  Vi har altid brug for flere 

  venner til de 

  mange aktiviteter 

Se bagsiden 



Vennekredsen byder velkommen 

 til Ældrecenter Centerparken 

Vennekredsen er en forening for beboere 

 og deres pårørende 

 samt frivillige 

Foreningens formål:  

 At være bindeled imellem Centerparkens beboere, deres pårørende, 

venner og personalet. 

 

 At uddybe kontakten imellem ovennævnte, og være med til aktivt, 

at fremme det hjemlige og åbne miljø på Centerparken. 

 

 Enhver der har interesse i Centerparken kan være medlem, også 

uden at have familie på hjemmet. Personale og beboerne kan også 

være medlem. Det koster aktuelt 125 kr. pr. år at være medlem 

 

  Vennekredsen står for forskellige arrangementer  

og aktiviteter for beboerne og deres pårørende. 

 

 Vennekredsens frivillige arbejde er med til  

at give en god adspredelse i dagligdagen for beboerne. 

 

  Vennekredsen udgiver et medlemsblad ”Tråden”, som udkommer  

 fire gange årligt med bl.a. orientering om aktiviteter.  

 Indlæg til bladet modtages gerne.      

 

 



Vennekredsen 

Bestyrelsen 

Erika Christensen, formand,                   23 39 45 97 

ec@bundegaard.dk  

 

Lis Hansen,   næstformand                     51 55 83 73 

lisogkurthansen@gmail.com 

 

Tove Knudsen, sekretær                        22 30 13 96 

toveknudsen11@gmail.com 
 

Gyde Schmidt                                       23 13 10 89 

schmidtgyde@gmail.com 

  

Karen Margrethe Mikkelsen                    61 60 43 09               

 

Hans Christensen, kasserer.                   21 28 17 53 

hanch@energimail.dk 

 

Bente Graversgaard, medarb repræsentant 96 94 93 93 

bente.rytter.graversgaard@rksk.dk 

 

Conny Farsinsen   Ledelsesrepræsentant  96 94 93 93 

 

Kontoret er åbent : Onsdag og Torsdag   kl. 8.00-12.00.  

Sekretær Anne Caspersen                      Tlf. 99742317            

   

mailto:ingrid16@mail.dk


 

  

Indmeldelsesblanket til Vennekredsen 

Ældrecenter Centerparken  

Kontingentet årligt: 125 kr. pr. person 

 

 

 

Navn: ____________________________________________________ 

Adresse:__________________________________________________ 

  Telefon:  _____________________________ 

Vil gerne kontaktes når der er brug for hjælp til aktiviteter:   ________ 

Vil gerne være fast deltager i det frivillige arbejde:  _____________ 

Sendes til kassereren: 

 

Hans Christensen, Grønningen 21,  

Troldhede 6920 Videbæk 

E-mail: hanch@energimail.dk 

 

Postnr._____________          By::__________________________ 

E:mail:_____________________________________________


