Foreningen Vendelbocentrets Venner
Vendelbocentrets Venner er en støtteforening til Vendelbocentret.
Foreningen havde stiftende generalforsamling i april 2010, og ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt
af og blandt foreningens medlemmer. Vendelbocentrets Venner er en selvstændig forening, hvis formål er
at medvirke til anskaffelse af midler til aktiviteter for beboerne på Vendelbocentret.
Vendelbocentrets Venner og Vendelbocentrets centermedarbejder arbejder sammen, om at være det
samlede led for: Musikfestival, Onsdagspigerne, Lørdagspigerne, Aftensang og intern bod på
Vendelbocentret.
Vennernes bestyrelse
Følgende er valgt til Vendelbocentrets Venners bestyrelse på generalforsamling den 23. sep. 2014, og
bestyrelsen har konstitueret sig med:
FORMAND og KASSERER
Willy Schneider
Godthåbsvej 19
9800 Hjørring
Telefon: 98 96 51 41
jette.willy@gmail.com

NÆSTFORMAND
Jens Henrik Jensen
Fredensgade 7
9870 Sindal
Telefon: 29 46 46 26
fredensgade7@has.dk

MEDLEM
Doris Hansen
Thorsvej 18
9870 Sindal
Telefon: 98 93 59 11
hansenthorsvej18@gmail.com

SEKRETÆR
Niels Ole Jensen
Danmarksgade 25 B, 1.4.
9870 Sindal
Telefon: 81 61 98 99
nielsolejensen@has.dk

Vores logo
Vores logo er designet af Daniel Hjortkær Cross og er et symbol på, hvem vi er og hvad vi står for. Det er
først og fremmest ildsjæle, der er drivkraft bag Vennerne - hjertet, som danner rammen for logoet.
Musikken er det, der var grundlaget for at danne foreningen. Denne er vist i logoet i form af noderne og
den gamle grammofon, som også viser, at det er ældre mennesker, som foreningen er der for. Og så
selvfølgelig vennerne nederst i logoet - de gode venner, der er der for hinanden og nyder hinandens selskab
Medlemskab
Alle kan være medlem. Har du til lyst til at blive medlem af Vendelbocentrets Venner, har du mulighed for
at indbetale 50,- kr. på vores registrerings- og kontonummer 9075 4575015196, og du vil snarest få tilsendt
et medlemskort. Husk at oplyse navn, når du indbetaler 50,- kr. for et medlemskab.
Du kan også få et medlemskort ved at henvende dig på Vendelbocentrets kontor i dagtimerne.
Medlemskortet dækker et medlemskab for et år ad gangen fra 1. juni til 31. maj året efter.
Foreningen har i alt 111 medlemmer. Vi takker for den store opbakning.
Kontakt
Er du pårørende, bor du på Vendelbocentret, eller er du bare nysgerrig, er du altid mere end velkommen til
at kontakte os.
Hvad laver vi på Vendelbocentret?
På Vendelbocentret arrangerer vennerne og Vendelbocentret en række daglige og ugentlige aktiviteter for
beboerne.
Onsdagspigerne
Onsdagspigerne består af en række frivillige damer, der har sin gang på Vendelbocentret hver anden
onsdagen til forskellige aktiviteter.
Vi søger hjælpere! Har du tid og lyst til at hjælpe os og glæde andre? Vi laver kaffe, hygger, synger, arg. små
udflugter, vi arg. høstfest og julehygge, vi har små foredrag osv. Hvis det har din interesse hører vi meget
gerne fra dig, du kan kontakte Inge-Lis Iversen på tlf. 98 97 15 15 eller Inga-Lis Jensen på tlf.98 93 54 65
Lørdagspigerne
Vi er 9 piger som kommer på Vendelbocentret en gang om måneden, lørdag eftermiddag. Vi serverer kaffe
for beboerne og sørger for underholdning med sang og musik.
3 gange om året arrangerer vi spisning. Mortens aften hvor menuen selvfølgelig er andesteg, til fastelavn
en god middag og begge gange gratis lotteri. I august en grillaften med pølser og tilbehør.
Det er altid en glæde for os at komme og være sammen med beboerne
Aftensang.
Hver mandag kl. 16.30 kommer Channe og Sigrid og synger aftensang med de beboere, der har lyst til at
røre stemmebåndet. Personalet er søde til at køre beboerne til aktivitetsstuen, så hjælper Channe og Sigrid
til gengæld beboerne hjem igen til aftensmaden.
Hver anden tirsdag kl. 16.30 samles beboerne fra alle afdelinger, og der bliver sunget efter den røde
sangbog og nogle løse sangblade. Der synges i cirka 1 time, med Sigrid ved klaveret og Vagn og Musse
synger med og kommenterer lidt omkring sange og oplevelser. De to hold aftensangere synes det er
hyggeligt at komme på Vendelbocenteret, og at det er nogle skønne aftener, som de ser frem til.
Kioskvogn & bod
Der kan købes kort, strik, papirklip, hjemmelavet marmelade mm, i vor bod i/ved aktivitetsstuen

Musikfestival
Siden 2009 har der været afholder en 3 dages musikfestival for vores beboere, pårørende og alle andre
musikelskere. Du kan komme som privatperson eller sammen med din institution.
Det er en blanding af landskendte og lokale musiknavne. Vi har bl.a. haft navne som Richard Ragnvald, Lis
og Per, Grethe Sønck, Tina Siel, Bjørn og Johnny, Flyvestation Aalborg Brass Band, samt masser er gode
lokale kunstnere lige fra Sun-Z, De Gråsprængte til Prostada Band og De sanglade.
Udover al den gode musik er der mulighed for at købe lette frokostretter og nybagte vafler.
Man kan også prøve lykken i den store tombola, eller besøge en af de udstillende stande.
Følgende har bl.a. haft stand på festivalen. Tårs El-scooter, Hjemmeoptik, Rath med blomster, Sellebjerg
fodpleje, Damernes butik og mange andre. Hos alle kan man finde masser af faglig ekspertise.
Vendelbocentrets Venner har fra 2011 overtaget afholdelsen af musikfestivalen og arbejder løbende med
arrangementet, for at være klar til at byde velkommen til endnu en musikfestival på Vendelbocentret. Du
vil blive modtaget af alle de frivillige hjælpere, som er med til at gøre festivalen til en realitet. Uden alle de
frivillige kræfter, kunne det ikke lade sig gøre at afvikle de tre dage med fuld musik og glade deltagere.
Vendelbocentrets Venner har i hele planlægningen og afholdelsen af musikfestivalen et tæt samarbejde
med Bruger-pårørenderådet, personalet på Vendelbocentret, beboere og deres pårørende, så ud over de
tre dage med musik, er musikfestivalen også med til at binde alle omkring Vendelbocentret sammen.
Billetter
Billetter kan købes ved indgangen, eller på Vendelbocentrets kontor i Sindal alle hverdage, op til festivalen,
fra kl. 9.00 til kl. 12.00. Telefon 72 33 53 50.
 Endags-billet 100,- kr.
 Tredags-billet 250,- kr.
Program
Årets program bliver lagt på Vendelbocentrets hjemmeside, sat i avisen og lagt ud i diverse butikker.
http://www.tv2nord.dk/arkiv/2012/6/12?video_id=34951&autoplay=1
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