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Januar-Februar-Marts-April-Maj-Juni

2019

Centerrådets og Rosengårdens Venners

Rosengårdens Venner.

arrangementer 2019

Vi er en forening, der i nært samarbejde med Centerrådet laver forskellige
arrangementer, som er til glæde og adspredelse for beboerne på
Rosengården. I øvrigt giver vi en hjælpende hånd, hvis der er brug for det.

Onsdag 23. januar kl. 14.30 På Rosengården. Børge Kallehauge
underholder.
Onsdag 13. februar kl. 14.30 På Rosengården. Sangkoret Frejdig
underholder.
Onsdag 6. marts

kl. 14.00 I konfirmandstuen. Foredrag ved
frivillighedskoordinator Louise Krogsgaard
Nielsen under emnet ”Opskriften på et
lykkeligt liv”
Derefter Rosengårdens Venners
generalforsamling.

Søndag 14. april

kl. 14.30 På Rosengården. Marie Louise Clemmensen
og Peder Kallesøe underholder.

Onsdag 15. maj

kl. 14.00 I konfirmandstuen. Foredrag ved Hanne
Svensmark under emnet ”Fra sognepræst til
sorgterapeut”.

Onsdag 22. maj

kl. 14.30 På Rosengården. Egon Djernæs underholder.

Onsdag 12. juni

kl. 13.00 Fra Rosengården. Udflugt til
nordøstvendsyssel. (Herom senere).

Søndag 23. juni

kl. 19.00 På Rosengården. Sct. Hans. Båltaler
byrådsmedlem Niels Vestergaard Salling.

Oprindelig var det blot en kreds af frivillige, men på et tidspunkt blev det
nødvendigt at danne en regulær forening bl.a. for at kunne ansøge fonde
om støtte til forskellige ting (f.eks. Duo cykel, teleslynge, trafiksikre veste
m.m.).
Foreningen har ca. 90 medlemmer, hvoraf hovedparten er beboere fra
lokalområdet samt pårørende til beboerne på Rosengården. Det koster kun
50,- kr. om året at være medlem. Kontingentet kan indbetales på
foreningens konto i Sparekassen Vendsyssel.
Reg.nr. 9070 konto nr. 3460021315 eller til et bestyrelsesmedlemmerne.
Besøgstjenesten.
Rosengårdens Venner har et udvalg, som tager sig af at etablere kontakt
mellem besøgsvenner og besøgsmodtagere. Denne ordning er meget
fleksibel, afstemt efter modtagernes behov og vennernes formåen. Nogen
ønsker faste aftaler hver eller hver anden uge, andre laver aftaler fra gang
til gang eller kommer på små besøg, når det lige kan passe. Det sidste kan
være en stor opmuntring, hvis modtageren er træt og måske sengeliggende.
Der er i øjeblikket 8 besøgsvenner i aktivitet på Rosengården og ude i
byen.
Gå-venner.
Gå-vennerne er en lille flok frivillige, som kommer på Rosengården kl.
14.45 i lige uger. Efter eftermiddagskaffen tilbyder vi interesserede
beboere på en tur. Vejret har selvfølgelig indflydelse på, hvor mange der
vil med, men tilfredsheden er altid stor, når vi er tilbage efter at have set
lidt på byen og fået frisk luft.
Besøgstjenestens og gå-venners kontaktpersoner er:

Ved samtlige arrangementer serveres der kaffe og kage.

Karen Thomsen
Ruth Kristensen

98834036
98832090

