Frivilligforeningen
Holmegårdsparkens Venner

Plejehjemmet Holmegårdsparken
Ordrupvej 32 ― 2920 Charlottenlund
Tel.: 39 45 18 00 ― www.holmegaardsparken.dk

Holmegårdsparkens Venner
Vi er en forening af frivillige og støttemedlemmer, som alle
bidrager til at beboerne på Holmegårdsparken oplever livsglæde i
hverdagen.

Frivillige
Hver især tilbyder de et par timer om ugen eller mere. Det kan være med
højtlæsning, spadsereture i omegnen, køreture i en af vore busser,
kaffedrikning, strikkeklub …, kun fantasien sætter grænser.
Aktive frivillige er kontingentfrie medlemmer.
Mottoet er: ”Gør en forskel, der gør en forskel ‐ som et værdifuldt
supplement til hverdagen”
Har du et par timer tilovers?
Har du lyst til at tage med på udflugter?
Har du lyst til at synge og danse?
Har du lyst til at nyde god kunst?
Har du lyst til at være kreativ og fantasifuld i dagligdagen?
Har du lyst til at være sammen med positive mennesker?
Har du lyst til at spise hyggelige frokoster?
Har du lyst til at lære nyt på vore interne kurser?
Kunne du tænke dig at være med?
Så kan du aftale tid til en samtale og en rundvisning ved at kontakte:
Mary Kragh Jørgensen: mjoe@holmegaardsparken.dk
39 45 18 62 ‐ Tlf.tid: mandag 13.00‐13.50 og onsdag 09.00‐09.50.
Som frivillig kan du:
o få kaffe og kage med beboerne i dagligstuerne
o tage med på udflugter og til fester
o deltage i fælles frokost med direktionen og andre frivillige
o blive medlem af Kunstforeningen
o deltage i relevant undervisning
o få HP‐Avisen gratis
o få tilskud til massage og zoneterapi i Holmegårdsparken
o og endelig: få så meget igen og møde mange andre frivillige.

Vi glæder os til at møde DIG ♥

Støttemedlemmer
Med et medlemskab kan du bidrage til at gøre hverdagen mere
indholdsrig for beboerne – og opleve glæden ved at glæde andre.
Kontingent for 2013 er kr. 250 ‐ for 2014 er det kr. 300.
Alle bidrag ‐ store som små ‐ er velkomne.
Beløbene går ubeskåret til dækning af nye tiltag, ture, oplevelser mm. for
beboerne som Holmegårdsparkens Venner sætter i gang.
Alle bidrag er med til at gøre en forskel og til at gøre Holmegårdsparken
til Danmarks bedste plejehjem.
Kontingentet kan indsættes på foreningens konto:
Reg. nr.: 4190 ― Konto nr.: 4190 23 20 50.
NB: Oplys venligst navn, adresse, telefonnummer og meget gerne også
evt. e‐mailadresse. Det kan anføres i beskedfeltet ved overførslen via
banken.
Indmeldelse kan også ske ved henvendelse i Administrationskontoret.

Som støttemedlem får du:
o Medlemskort
o Rabat på annonce i HP‐Avisen
o Rabat på briller hos 2Eyes
o Rabat på blomster hos Blomsteriet

Kontakt Mary Kragh Jørgensen (se modsatte side) hvis du har
spørgsmål.

Vi har brug for Jer alle!

Sang‐ og dansecafé ‐ feb. 2013

Besøg på Ordrupgaard ‐ april 2013
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