
Frivillig fredag og 
ny-renoveret Café... 

KOM TIL FEJRING AF FRIVILLIG FREDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 14 - 17 PÅ GULDHØJFrivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn og Foreningen Guldhøj inviterer til en 

fælles fejring af frivilligheden. I år er temaet ”lokale stemmer” og du vil derfor kunne 

møde sociale foreninger, kommunale medarbejdere og andre aktører, der vil fortælle 

om mulighederne for at engagere sig lokalt.
Alle er velkomne. Dagen vil byde på pølsevogn, musik, kaffe og lokale tilbud.PROGRAM FOR DAGEN

KL.14  Officiel åbning ved centerleder og formand for Frivilligcenter & SelvhjælpKL.14.15 - 17
              Invivielse af det nye caféområde på Guldhøj
              I Gang med Sang står for underholdningen kl. 15.30HVOR
Det hele foregår i foreningshus Guldhøj Floravej 11, 5750 RingeStor tak til Faaborg-Midtfyn Kommune for økonomisk støtte til Frivillig Fredag.
Læs mere på Frivilligmidtfyn.dk

Guldhøj
Huset - med plads til alle...

 Åben
Guldhøj

Fredag 24. september 2021 kl. 14-17...

Den 24 september inviterer 
vi til frivillig fredag og  
indvielse af det ny- 
renoverede Café område 
på Guldhøj...

Kom og se det nyrenoverede café-
område på Guldhøj... 
Caféen bliver et attraktivt sted, hvor 
man på tværs af husets brugere 
mødes over en kop kaffe og en 
”ostemad”....    -Et naturligt  
samlingspunkt i huset..

Foreløbig er der betjening på Café 
Guldhøj de første fire dage i ugen fra 
kl. 9-12...

Alle er velkomne på dagen, 
som vil byde på pølsevogn, musik, 
kaffe og lokale foreningstilbud...

Guldhøj er blevet et attraktivt  
foreningshus med plads til alle...
Om få måneder får vi etableret en 
elevator .... Så er huset også 100% 
handicapvenligt...

Benyt besøget til en rundvisning af 
huset - Se hvad Guldhøj kan tilby-
de af fine lyse lokaler , måske til din 
lokale forening. - Vi har helt sikkert 
et lokale der passer Jer til det næste 
møde eller arrangement...

Besøg pølsevognen 
på pladsen...
Café Guldhøj  
er også klar med 
kaffe og kage...
Velbekomme -  
vi ses!

Huset - med plads til alle...

Guldhøj 
Floravej 11
5750 Ringe
husetguldhoj@gmail.com
www.guldhoj.dk

Guldhøj drives  
udelukkende af frivillige støtter...

Info! www.guldhoj.dk


