Vium-Hvam Kultur- og Multihus

NYHEDSBREV UGE 18 2015
Vi har i bestyrelsen modtaget den triste besked om vores vært i huset - Jan Thomsens pludselige og
alt for tidlige død. Vi havde fået et godt samarbejde op at stå, og Jan var gået ind i arbejdet som
frivillig med stor iver og ildhu for at få huset lejet ud. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne udtrykke
vores sorg og medfølelse til børnene og familien. Ære været mindet om Jan Thomsen.
Bestyrelsen har herefter været nødsaget til at finde en ny udlejer/booking-person til vores hus. Vi
har været i den lykkelige situation, at flere har henvendt sig om opgaven som udlejer ved vores
Kultur- & Multihus. Bestyrelsen har efter et positivt møde truffet aftale med en god kending af huset. Ny udlejer bliver:
Tina og Torben Nielsen – Demstrup - eller måske bedre kendt som ” Tina Kogekone ”
Vi vil fra bestyrelsens side gerne ønske Tina og Torben velkommen i huset og ser frem til et godt og
konstruktivt samarbejde fremover.
Vedr. udlejningen af lokalerne bedes man kontakte Tina Kogekone.
Tina mob – 22 55 87 04 eller pr mail – tina.kogekonen@gmail.com
Som tidligere kan man leje vores hus med eller uden vært, det er der ingen problemer i. Tina er
selvfølgelig behjælpelig med at booke udlejningen mv.
Hvis du ønsker hendes hjælp til din fest, til møder/kaffeselskab eller andet, venligst kontakt Tina.
Hvis der er spørgsmål om udlejning eller andre forhold - kontakt formanden Tonny Pedersen tlf. 21
74 64 65.
Lige en reminder om kommende arrangementer i Vium-Hvam Kultur & Multihus
Torsdag d. 7. maj kl. 18.00: Fællesspisning – alle er hermed inviteret – bare mød op - vi ses til nationalretten ” Stegt flæsk m. kartofler og persillesovs ”. Tilmelding senest d. 3. maj - på tlf: 28 70 60
32 eller 51 92 12 63. Pris for deltagelse: under 10 år kr. 20 - over 10 år kr. 35. Vel mødt til en hyggelig
aften – tag bare din nabo med.
Lørdag d. 6. juni: Årets store kræmmermarked og sommerfest løber af stablen i samarbejde med
idrætsforeningen – nærmere program følger.
Til alle ovennævnte arrangementer er det vores Event- og Aktivitetsgruppe der er tovholdere.
Skrotindsamling
Fortsætter i april og maj måned – der er mulighed for at komme af med dit gamle jern og metal.
Containeren til indsamlingen er placeret på ridebanen hos Benno Bager, Vilhelm Skyttes vej 31. Har
du brug for hjælp til store eller tunge ting – venligst kontakt Arne Duch mob. 20 40 76 72
På forhånd tak fordi du støtter projektet Kultur- & Multihuset.
Indsamling af midler fra private og firmaer er stadig i gang og vi håber, at I vil tage godt imod vore
indsamlere.
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Se mere om vores udlejning på hjemmesiden: www.viumhvamforsamlingshus.dk

På vegne af bestyrelsen – Tonny Pedersen

Ingen kan alt – alle kan noget – sammen kan vi det hele
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