
Vil du være en af ”vennerne”? 
Læs her hvad støtteforeningen, Børnehusets Venner, laver og meld dig 
som frivillig i bestyrelsen eller til en opgave, hvis du vil bidrage til det 
gode børneliv omkring Samsø Børnehus.

Foreningens formål er, at støtte Samsø Børnehus moralsk og økonomisk 
ved afholdelse af alle former for arrangementer for børn og forældre i 
lokalområdet.

Foreningen skal tillige medvirke til at forøge trivslen i og omkring Samsø 
Børnehus.

Bestyrelsen mødes ad hoc ca. 6 gange om året. Vores opgaver er:

   Drift af frikadelleboden på Samsø Festival

   Fundraising arbejde og sikre sund økonomi i foreningen

   Hjælpe til på arbejdsdage i børnehaven

   Arbejde for, at flest mulige forældre er medlemmer i venneforeningen

   Drift af børnehavens bus (Buster)

   Foreningens regnskab og beslutninger om økonomisk støtte til børne-
   havens arrangementer

   Besidder fast 1 post i børnehavens bestyrelse

   Ad hoc idéer og opgaver

Vigtigst: have det hyggeligt og uformelt til bestyrelsesmøder.

Du kan melde dig til bestyrelsen eller melde dig som løst tilknyttet frivillig 
til opgaver i foreningen. 

Henvend dig til formand, Jeppe Dam Skriver på 23328611 for mere info.
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Børnehusets Venner – Har du meldt dig ind??
Og hvad med bedstemor, bedstefar, papfar, gudmor og din legeonkel?

Kontingent 150 kr. pr. år pr. person til Mobile Pay 82715 
(Frikadelleboden)

 

Vi anbefaler, at I melder jer ind mens I har børn i børnehaven!
Uden medlemmer i ”vennerne” kan børnehaven ikke få støtte til flere 
af de store oplevelser i løbet af året!

Vi står bl.a. for 
Bussen Buster, som kører børnene rundt på ture hele året rundt, tur til 
Munkholm Zoo, Falkecenteret, nyt legetøj, forbedringer af legeplads og 
diverse arrangementer.

Vær med i et fællesskab blandt forældre
Vi har Frikadelleboden på Samsø Festival – Kom, tag en vagt med et 
par gode venner.

Vi laver mad i boden, hygger os, får en øl mens vi tjener penge til 
børnehaven.

Kom og få en sjov aften i godt selskab!

Få mere at vide fra en af de ansatte i børnehaven.
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