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arbejder for

arbejder for

DIN BY

DIN BY

Bliv medlem
og støt op om
Vores Ikast

Se mere på
voresikast.dk/viv

Bak op om
byens mange
aktiviteter og
tiltag

Få Vores Ikast
Venners
Nyhedsmail
hver måned
Ønsker du
mere info så
ring på tlf.:
2574 7430

Medlemskab
kun 100 kr.
pr. år

Vores Ikast arbejder
for DIN by
- støt op om Vores Ikast

Vores Ikast Venner
– bliv en aktiv del af DIN by
Målet for foreningen Vores Ikast Venner er at støtte ”Vores Ikast”.
Støtten kan være såvel økonomisk eller f.eks. frivillig arbejdskraft.
Vores Ikast Venner bakker op om Vores Ikast, som arbejder for DIN by –
vores mål er at gøre Ikast til en endnu bedre by at bo og handle i. Derfor
har vi brug for DIN hjælp.
Vi arbejder i fællesskab - borgere, butikker, foreninger og virksomheder
- hen imod at:
• gøre Ikast til en attraktiv og aktiv by
• skabe et levende bybillede ved at højne aktivitetsniveauet
• fastholde Ikast som et godt sted at handle, bo, og arbejde

Fordele ved
at blive medlem:
➢ Bliv indbudt til særlige
events og arrangementer
➢ Vær med til at sikre
julehyggen med
julebelysning
➢ Vær med til at sikre
aktiviteter for alle borgerne

I byen har vi allerede en masse gode tiltag, der bliver arrangeret af alle
de mange foreninger og butikker i byen, men disse tiltag kan vi gøre
endnu bedre ved hjælp af hinanden.

➢ Vær med til at sikre liv og
glade dage i Ikast

Vi har brug for DIN deltagelse som borger, så vi kan udvikle og højne
aktivitetsniveauet yderligere, håber du vil være med.
Til gengæld lover vi dig nyhedsinfo på første parket.

➢ Bak op om byens mange
aktiviteter og tiltag

Sådan bliver
du medlem
Send en mail til
mail@voresikast.dk
oplys navn, adresse, by,
tlf.nr. og e-mail.
Overfør årskontingentet
på 100 kr. til konto:
Reg.nr. Konto nr.
0871 658 205 9193

