Hvem er vi?
Humlebiens Forældreforening blev dannet i maj
2015, med ønsket om at gøre en forskel.
Vores agenda er, at kunne bidrage med vores
fælles kompetencer og give økonomisk
indsprøjtning til oplevelser, arrangementer,
udstyr, legetøj og ture for Humlebien.

Kontakt os
Loppemarked september 2016

Vil du være med?
Årligt har vi 4-6 møder, en hverdagsaften kl.
19.30-21 i Humlebien. Vi har selvfølgelig
forståelse overfor syge børn og overarbejde. Der
kommer referat hver gang, så du er godt
opdateret.
Til møderne har vi altid en glad stemning og vi
giver plads til forskelligheder. Vi tager altid
imod nye ideer og tanker.
Man bliver ikke pålagt et ansvar eller opgave,
som man ikke ønsker. Vi har store og små
opgaver – alle er hver især vigtige for at få
maskineriet til at køre.
Opgaverne kan eksempel være:
Dele flyers ud/sætte op i opgange
Lave invitation til fastelavn
Bage boller/kage til et arrangement
Hente borde/stole
Pakke gaver ind til fiskedam
Klargøre og rydde op efter et arrangement

 Kunne du tænke dig at komme med på en

Linda Fabricius - Formand
Mor til Noah, Humlebierne
fabriciuslinda@gmail.com
Lene Sandgaard
Mor til Karla, Pupperne
lsandgaard@hotmail.com
Christian Løjtved
Far til Ludvig, Humlebierne
christian@loejtved.com
Christine Hald
Mor til Nanna, Pupperne
haldchristine@hotmail.com
Mette Fangel
Mor til Bastian, Larverne
mette.fangel@gmail.com
Susanne Rødtness
Mor til Matilde, Pupperne og Caroline, Humlebierne
susanneroedtness@hotmail.com
Rune Noack
Far til Matilde, Pupperne og Caroline, Humlebierne
getto669@hotmail.com
Mie Vang Bagge
Mor til Villads, pupperne og Nicklas, Humlebierne
mievangbagge@hotmail.com

HUMLEBIENS
FORÆLDREFORENING
Sct. Jørgens Park 17
4700 Næstved

gratis lytter? Så tag fat i en af medlemmerne,
og de vil oplyse næste dato.
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Vi kan så meget sammen, blot vi
tror på det

Projekter i 2017
❖
❖
❖
❖

Fastelavn 25. februar
Aktiv sponsoransøgning til nyt
legetårn
Loppemarked 9.september
Til og fra kort salg, igennem
Børneulykkesfonden

.

Glade børn til loppemarked 2016

“Vi vil gøre vores bedste,

Foreningens arbejde

for at Humlebien bliver et

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Afholde årlige begivenheder, eks.
loppemarked og fastelavn
Give økonomisk støtte til ture og
oplevelser
Opfylde materielle ønsker fra
personalet
Ansøge sponsorater/økonomisk støtte
til legeredskaber
Indsamle ’gratis effekter’, eks jord, og
planter
Skabe et sammenhold for Humlebiens
familier.
Medvirke til, sammen med personalet,
at Humlebien er et dejligt og attraktivt
sted at være for nuværende og nye
familier.

vigtigt kerneminde for
vores og fremtidens børn.”

Økonomi

❖
❖
❖

2.000,- Silvan Næstved: materialer
til legeplads og urtehave
Forældre: legebrædder, stauder og
blomsterfrø
1.500.- Næstved Gulve a/s, 20 x
forenings T-shirts

Indtægt
❖ 1.800kr - Fastelavn
❖ 17.000kr – Loppemarked
2017
Sponsorater
❖ 3 x Trælegehuse og 1 x bænkebordsæt
fra EUC Sjælland
Alt sammen sponsoreret af Forældreforeningen
❖ 22.500,- Fragt og opsætning af gratis
legeredskaber til legepladsen
❖ 2.500.- Trælegetøj til Larverne
❖ 1.400,- Kongestol til Puppestuen
❖ 4.000,- Ridderborg til Humlebistuen
❖ 2.000,- Store gruppens afslutningstur
❖ 500,- Playmobil legetøj
❖ 1.500,- 10 snitteknive
Indtægt
❖ 2.200,- Fastelavn
❖ 14.000,- Loppemarked

2015
Indtægt
❖ 10.000,- Loppemarked
❖ 1.200kr - December, Julekortsalg via
Børneulykkesfonden,
2016
Sponsorater
❖ 2.000,- Forældreforeningen: Store
gruppens afslutningstur i
Guldborgsund Zoo
❖ 1.500,- Bauhaus Næstved: til
reetablering af ’Hønsehus’
❖ 1.500.- XL Byg Næstved: til etablering
af urtehave

Den bedste dag – loppemarked 2016
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