Montebello’s
venner

Vi gør livet på plejehjemmet aktivt

— og vi har brug for dig !
Montebello plejehjem
Gurrevej 92 B
3000 Helsingør

Hvad er Montebello’s venneforening?




Vi er en lang række frivillige, der arbejder for at skabe
et aktivt liv for Montebellos beboere.
På den årlige generalforsamling vælger vi en bestyrelse, der står for at koordinere aktiviteterne.



Vi er økonomisk uafhængige af Montebello.



Vi går ture med beboerne.



Vi kører ture med beboerne i Montebellos egen bus
hver uge.



Vi spiller bingo og synger med beboerne hver uge.



Vi afholder årligt 2 havedage.





Vi hjælper med det praktiske ved arrangementer på
plejehjemmet.
Vi, der er aktive i venneforeningen, indgår i et givende
fællesskab med de øvrige aktive.

Hvad koster det at være medlem og hvorfor:
Det koster kr. 100 om året at være medlem.
Fordi vi er en økonomisk uafhængig forening, har vi brug
for penge til vores aktiviteter.
Udover kontingentet fra vores medlemmer søger vi sponsorpenge og andre midler til gavn og glæde for Montebello
plejehjems beboere.

Alle kan blive medlem
Vi opfordrer alle beboere og alle pårørende til at melde sig
ind i venneforeningen.
Du bestemmer selv hvordan og hvornår, du vil yde din
indsats - vi har brug for både passive og aktive medlemmer.
Har du lyst til at bidrage aktivt, så ring til:

formand Lise Jørgensen
tlf. 60 20 02 45.

Hvordan bliver jeg medlem?
Indbetal kr. 100 via din netbank til

reg. nr. 9056 kontonummer 45 75 36 68 94
— skriv dit navn, din mailadresse og dit tlf.nr. i tekst til
modtagers kontoudtog.

Foreningens bestyrelse valgt på
generalforsamling den 27. februar 2020:







Formand Lise Jørgensen, tlf.nr. 60 20 02 45
Næstformand Anne-Grethe Friismann tlf.nr. 21 80 47 38
Kasserer Henning Larsen
Revisor Jørgen Guhle
Medlem Marie Hansen
Medarbejderrepræsentant Marina Schiellerup,
tlf.nr. 49 28 14 10

På billedet ses: Jørgen Guhle, Henning Larsen, Anne-Grethe
Friismann, Lise Jørgensen og Marie Hansen

Foreningens aktiviteter kan følges i
Montebello Posten.
Montebello Posten er et blad, der udgives 11 gange om
året og omdeles til plejehjemmets beboere.
Bladet kan ses på Montebellos hjemmeside:
www.montebello.helsingor.dk eller fås ved henvendelse til
plejehjemmets kontor.

