Sankt Lukas Stiftelsens
Venner
Bliv medlem

Foreningen ønsker at udbrede og styrke kendskabet
til Sankt Lukas Stiftelsen og Stiftelsens aktiviteter

Hvad laver Venneforeningen?
Som medlem af Venneforeningen bliver du inviteret til koncerter, arrangementer og aktiviteter på Sankt Lukas Stiftelsen. Arrangementerne foregår oftest i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke eller i Stiftelsens smukke festsal.
Overskud ved foreningens afholdte arrangementer går ubeskåret til
Sankt Lukas Stiftelsen. Gennem vore Nyhedsbreve, pr. mail eller pr. post
vil du løbende blive orienteret om foreningens aktiviteter.
Du kan læse mere om Venneforeningen på Stiftelsens hjemmeside www.
sanktlukas.dk/stoet-os/ under overskriften Venneforeningen.
Her kan du også finde foreningens vedtægter, seneste Nyhedsbrev og
hvorledes indmeldelsen i foreningen kan foregå.

Bliv medlem af Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Indmeldelse

Foreningens overordnede formål er:

Indmeldelse kan ske ved henvendelse: venner@sanktlukas.dk
eller ved brug af blanketten på folderens bagside.

•

•
•

At udbrede og styrke Sankt Lukas Stiftelsens aktiviteter og opbygge
en medlemskreds, der ønsker at bidrage hertil – både ved økonomisk støtte og ved opbakning og inspiration til stiftelsens arbejde.
At orientere medlemmerne løbende om, hvad der sker på Sankt
Lukas Stiftelsen.
At afholde møder og arrangementer for medlemmerne.

Hvis du kunne tænke dig at bakke op om Sankt Lukas Stiftelsen, håber vi,
at du – og gerne også din familie – har lyst til at blive medlem af foreningen Sankt Lukas Stiftelsens Venner.
Du kan følge Stiftelsen på Facebook:
facebook.com/sanktlukas.dk
facebook.com/bornehospice

Yderligere oplysninger kan fås hos foreningens formand
Nina Berrig på tlf. 2084 3760.
Kontingentet er 100,00 kr. pr. person.
•
•

Enten på MobilePay på nummeret 51 51 98 52
Eller ved indbetaling på bankkonto nummer 5078 1165563

For begge: angiv venligst e-mail adresse i kommentarfeltet til modtager,
så sender vi en kvittering.

Indmeldelsesblanket til foreningen
”Sankt Lukas Stiftelsens Venner”
Har du ikke adgang til elektronisk post kan du udfylde nedenstående,
som kan afleveres i receptionen på Sankt Lukas Stiftelsen, Bernstorffs
vej 20, 2900 Hellerup, eller sendes til Stiftelsen pr. almindelig post mrk.
”Venneforening”.
Jeg ønsker at blive medlem af foreningen ”Sankt Lukas Stiftelsens
Venner”. (Følgende bedes udfyldt med blokbogstaver)

Navn:
Adresse:

Telefon:
Email:
Dato:
Underskrift:

Sankt Lukas Stiftelsen • Bernstorffsvej 20 • 2900 Hellerup
www.sanktlukas.dk

