
 

 
 
 
Hejlskovs Venners bestyrelse 2017     
 
 
Formand  
Lilian Ærenlund Larsen, lilian.larsen@gmail.com 25 82 85 57 
   
Kasserer 
Ida Johansen, ibjjpj@gmail.com  61 74 68 72 
 
Øvrige medlemmer 
Kirsten Holt, koghholt@gmail.com   75 55 21 08 
Hanne Petersen, kirkestien24@gmail.com  20 97 57 14 
Anna Marie Dahl, anmda2902@gmail.com  21 19 74 39 
Hanne Vemmelund, jopet@vejle.dk   42 50 17 44 
Solveig Brogaard, sobro@vejle.dk   20 71 79 08 
Lene Juhl-Pedersen, Hus 54 
Centerleder Tove Kristensen, tolkr@vejle.dk  40 27 19 58 
Suppleanter: Elly Skøtt, Elin Andersen 
 
Henvendelse om medlemskab, eller til foreningen i øvrigt, bedes rettet 
til formanden eller kassereren. 
 
Årskontingentet er kr. 100,- for både passive og aktive medlemmer. 
 
Det er helt op til den enkelte, hvor aktiv man vil være. Vi vil også gerne 
have medlemmer, der alene støtter foreningen med et passivt 
medlemskab.  
 
Som medlem kan du få Hejlskovs månedsblad tilsendt, hvis du sender 
din mailadresse til Hejlskovs sekretær jybja@vejle.dk  
Bladet kan også afhentes i centerbygningen. 
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Foreningens formål er ifølge vedtægterne: 
 

 at udvide og styrke kontakten mellem beboere, medarbejdere, 
pårørende og borgere i øvrigt med eller uden 
forhåndskendskab til plejecenter Hejlskov. 

 at arrangere og yde praktisk bistand ved underholdende 
arrangementer, udflugter, ture m.v. 

 at yde og skaffe økonomisk bistand til afvikling af foreningens 
arrangementer. 

 
 
Endvidere står der i § 3: 
Som medlemmer kan optages alle, der ønsker medlemskab, hvad 
enten vedkommende har tilknytning til Plejecenter Hejlskov eller ej. 
 
Vi har et nyere og velfungerende plejecenter her på Hejlskov med et 
dygtigt og omsorgsfuldt personale, der yder sit bedste. 
 
Alligevel er der behov for frivillige, der på en eller anden måde kan 
give en hjælpende hånd eller snak med beboerne. 
 
Heldigvis har Hejlskovs Venner også en stor skare af medlemmer, der 
gør meget eller lidt, som de nu har kræfter eller overskud til. 
Men der vil altid være brug for nye medlemmer i foreningen til 
afløsning for dem, der er blevet ældre og må sige fra. 
Har du interesse for at glæde beboerne ved at støtte os, er du meget 
velkommen til at melde dig ind som medlem i Hejlskovs Venner. 
 
 
 
 

 

 
Hvad hjælper Hejlskovs Venner med? 
 
Der er nogle faste aktiviteter, som går igen, og som nogle medlemmer 
på skift har sagt ja til at følge op på: 
 

 Mandagsgåtur 
Fra april til november satses på at tilbyde en gåtur. I vintertiden, 
eller når det er dårligt vejr, er der kortspil eller hyggeligt 
samvær. 
 

 Ledsagere 
Nogle medlemmer har meldt sig som ledsagere, når der er brug 
for at ledsage til f.eks. hospitalsundersøgelse eller speciallæge. 
 

 Bustur til Brugsen 
Hver 14. dag kører plejecenterets bus til Brugsen med de 
beboere, der ønsker at købe lidt ind, eller Hejlskovs Venners 
medlemmer tager bud med for dem, der ikke selv ønsker eller 
kan køre med i bussen. 
 

 Sommerudflugt 
Hvert år i august måned arrangerer Hejskovs Venner en 
udflugt. På denne udflugt er det også helt nødvendigt, at der er 
medlemmer med til at støtte beboerne. 
 

 Torsdagsarrangement 
Hejlskovs Venner har hver måned et arrangement i 
Centerbygningen. Det kan være musikalsk underholdning, 
foredrag eller måske bankospil. Her er der også brug for 
medlemmer til at bistå beboerne, men det er ikke noget, man 
har bundet sig til eller er skrevet op til.  
Og man må meget gerne møde op til de øvrige ”torsdags-
arrangementer”, som plejecenteret afholder. 

 
Der er altså lejlighed nok for enhvers formåen og lyst, men det skal 
understreges, at frivilligt arbejde aldrig må blive til en tvang. 
Vi gør det af lyst, fordi vi har overskud til at glæde andre. 

Hvem er vi, og hvad gør vi? 


