NYT FRA VÆRESTEDETS VENNER 15. OKTOBER 2021
Det har været et virkeligt udfordrende år i 2021 med Corona, men vi har alligevel nået en
masse i Værestedets Venner. Her bare et lille udpluk af året der gik.
Tak til alle jer, der har hjulpet os. Se alle sponsorerne på www.vaerestedetsvenner.dk.
Husk også generalforsamling den 23. november 2021 kl. 19.00.

STOR DONATION FRA GAVMILDE
ARKITEKTER
16.950 gange tak til GPP Arkitekter og alle deres
dejlige samarbejdspartnere. Til GPP’s reception
i Grønnegade havde de ønsket sig donationer til
Værestedets Venner fremfor gaver til dem selv.
16.950 kr. kan nu komme byens mest udsatte
og sårbare til gode. Vi er så utroligt
taknemmelige for den gavmildhed og omsorg,
der er vist overfor Værestedets brugere. Af
hjertet tak!

TAK TIL ALLE GÆSTEKOKKE
Cirka to gange hver måneden på lørdage
kommer der gæstekokke, der laver lækker
varm mad til Værestedets brugere.
Vi har haft besøg af virksomheder som Møllers
Gastronomi, Emento, Pedersen & Nielsen, Tech
Instrumentering, forskellige Rotary klubber, og
politiske partier som Socialdemokraterne, SF,
Konservative og Venstre.
Her er tre søde piger fra FOF Aarhus, der har
svinget i kødgryderne og lavet lækre tarteletter
til brugerne på Værestedet. Ja hele 3 retter
blev det til. Tak for dejlig mad!

GRATIS UD I DET GRØNNE PÅ
HESTERYG
På en dejlig tirsdag eftermiddag i foråret var vi
på Curlyhorsefarm, hvor der var plads til en
ridetur og et stykke smørrebrød. Ud over vejret
var den en rigtig dejlig tur, skøn natur og godt
selskab.

BANKOLØRDAG EN
KÆMPE SUCCES
Der har desværre ikke
været så mange bankoer,
som vi har kunnet ønske,
men i maj holdt vi en
dejlig bankodag i 2 timer
med varm mad bagefter.
Det er bare hyggeligt og
sjovt. Vi kan altid bruge
flere gaver til de
arrangementer!

NY COMPUTERE SÅ HJEMLØSE
KAN KOMME PÅ NETTET
Vi har investeret i computere til Værestedet,
så hjemløse og udsatte kan komme på nettet
og lave digital betjening, se nyheder og på
anden måde deltage i det digitale samfundsliv,
som er svært at tilgå på gaden. Særligt det
med at man kan tilgå borger.dk, e-boks.dk
eller sin bank er så vigtigt i dag.

TI TUSINDE GANGE TAK TIL
SPAR NORD
I februar fik vi en kæmpe check på 10.000
kr. fra Spar Nord, der går direkte til at
hjælpe de udsatte på Værestedet. Vi er
så glade for hjælpen, støtten og accepten
af brugerne på Værestedet.

SIDSTE JUL
VAR DER
JULEHYGGE DET KOMMER
DER OGSÅ I ÅR
Vi arbejder på at
lave endnu en
julemiddag for alle
brugerne. Det er SÅ
hyggeligt.

HUSK AT GIVE ÅRET MEST MENINGSFULDE JULEGAVE
Send en pengegave via MobilePay 36409 og meld dig samtidig ind i Værestedets Venner.

GENERALFORSAMLING 23. NOVEMBER 2021
Kom til generalforsamling den 23. november 2021 kl. 19.0. Måske du har lyst til at komme i
bestyrelsen? Eller bare bakke op eller være aktiv?
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2. Årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor og revisor suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
1 uge før.
Kærlig hilsen fra bestyrelsen
Mette Skautrup, Lone Karby Simonsen, Anders Guldager, Sander Jensen, Bente Nordli og
Anne Sørensen.

Se den fulde sponsoroversigt og læs mere på www.vaerestedetsvenner.dk.

