Bore Samfunnshus
«ME LYFTA I FLOKK»

Vi vil takke alle de som tegnet seg som støttemedlemmer i fjor, og håper dere blir med videre. Vi håper
også at mange nye ser verdien av dette flotte huset og tilbudene vi har.

Vil du bli støttemedlem i Bore Samfunnshus? Medlemskontigent for 2020 er kr 200,Som støttemedlem gis det 10% rabatt på listepris ved leie av samfunnshuset
(gjelder fram til neste medlemskontingent sendes ut).

«Jo flere medlemmer, jo sterkere står vi sammen»
Kontingenten kan betales på kontonummer 3290.07.05432 eller Vipps #505370
Medlemskapet er personlig!

Kvittering
Innbetalt til konto

Beløp

Betalers kontonummer

Blankettnummer

200,00
3290.07.05432

GIRO

Betalingsinformasjon

Betalingen merkes med:
navn, adresse og epostadresse hvis mulig
Betalt av

Betalt til

Bore Samfunnshus
Solavegen 391
4354 VOLL

Belast
konto
Kundeindentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

200

Til konto

0 <>

3290.07.05432

Blankettnummer

Faste aktiviteter på huset
(når vi åpner igjen)


YOGA - tirsdager 17:45 - 19:00.
Hanne Laland, Se Facebook side: «Yoga for alle»



Bore Leik og Gamaldanslag - onsdager kl 18-22 og 1. søndag i mnd.
Se hjemmeside: boredanselag.com eller ring Per Øyvind Ohnstad tlf 934 88 630.



Eldremiddag siste mandag i mnd, arrangeres av Klepp Frivillighetssentral v/Else Sveinsvoll.



Strikkekafe i regi av Bore Bygdekvinnelag. Annonseres på FaceBook.



Bore Bondelag, Bore Bygdekvinnelag, Bore sanitetsforening og Klepp BU bruker huset til sine
møter og arrangement.



Big Band Bonanza og Bore Band bruker det nye øvingslokalet i kjelleren.

Aktiviteter og COVID-19
Covid-19 rammer oss hardt. Vi har stort sett samme utgifter som før, men nå har vi ingen
inntekter. Dette kan vare langt utover høsten. Vi håper og tror at vi kan starte opp igjen med
de fleste aktiviteter, men vi vet ikke når dette skjer. Det er viktigere enn noen gang med støtte
fra våre medlemmer for at vi skal overleve. Vi har satt inn alle mulige utgifts-reduserende tiltak
allerede, men uten inntekter så «dør vi langsomt». Hvis du ønsker å støtte oss med en gave i
stedet for, eller i tillegg til kontingenten, så vil det bety mye for Samfunnshuset.
Bruk i så fall samme kontonummer eller Vipps, og merk betalingen tydelig med «Gave».

På forhånd TUSEN TAKK!

Generell info om huset
Vi leier ut lokaler til Bryllup, Fødselsdag, Konfirmasjon, Dåp, Møte, Minnestund med mer. Vi har
trådløst nett, god parkering og ellers greie fasiliteter. Vi leier ut kun lokaler.
Du må selv ordne kokk, vakter, servitører eller andre ting som trengs til ditt arrangement.
Vi kan anbefale Farstad Catering som er vår catering partner.
De leverer kvalitet til gode priser: www.farstad-catering.no

Kontakt oss:
booking@boresamfunnshus.no
948 57 527
facebook: Bore Samfunnshus

