Fra: Susanne Storm Lind <lindrandager@gmail.com>
Dato: 24. oktober 2017 kl. 23.39.31 CEST
Til: Ulla Brandt Lasson <ulla.brandt.lasson@albertslund.dk>
Cc: tonny bodal <sydture1@gmail.com>
Emne: Vs: sangbøger
Kære Ulla - jeg har fået nedenstående ansøgning om hjælp til indkøb af et antal Arbejdersangbøger. Jørgen og jeg
har selv deltaget i disse sangaftener, og jeg giver ansøgningen min bedste anbefaling.
Vil du sørge for, at ansøgningen kommer det rette sted hen, - den er tidligere fremsendt til forvaltningen, men
foreningen har intet svar fået, så derfor haster det.
kh Susanne

"Hej Susanne, som aftalt sender jeg hermed ansøgning om 5.125,00 kr til indkøb af 25 stk Arbejdersangbøger,
der skal bruges til vores fælles sang-aftener sammen med musiker Rene Nielsen i Kanalens Kvarter, hvor vi låner
lokaler.
Vi er en frivillig forening, som laver forskellige tiltag for borgere, der er i risiko for ensomhed og social udstødelse - se
link http://sydture9.webnode.dk/ .- hvor vi blandt andet laver fællessang en gang om måneden, og hvor vi er
ca 20 glade deltagere, nogle gange flere.
Desværre er de sangbøger vi tidligere har lånt, tilbagekaldt af ejeren, så fra den 1-11-2017 har vi ikke nogle
sangbøger, og dette vil betyde, at vi må stoppe med disse hyggelige sangaftener. Deltagerne betaler 45,00 kr pr
gang, som dækker kaffe og kage samt et glas vin.
Der er forskellige deltagere med hver gang, men selvfølgelig også en del gengangere, som vi kontakter, da de ellers
ikke ville komme ud. Vi reklamerer for sangaftenerne i diverse beboer-blade, på "Syd-tures" hjemmeside og
facebook-grupper i hele 2620 - sådan, at så mange som muligt kan få glæde af arrangementet.
Venlig hilsen
Karin Holm Nielsen tlf 25320980
og
Tonny Bodal
Svanens kvt 3A, 2620 Albertslund
Mail:sydture1@gmail.com
Cvr nr 37421235
Bank Nordea
reg nr 2277 konto 0749820373

http://sydture9.webnode.dk/

---------------------------------------------------------------------------------------Venlig hilsen
Susanne Storm Lind
Kommunalbestyrelsesmedlem (S)
Randager 100
2620 Albertslund
mobil 4022 1479
privat 4362 1479
e-mail: lindrandager@gmail.com
KANDIDAT TIL KOMMUNAL-VALGET 2017

