
Vi er glade
for at se dig

i Spjald!

Vi er glade for at kunne byde dig
velkommen i Spjald.

Når man er flyttet til en ny by, kan det
af og til være svært at finde ud af, hvad
byen og dens foreninger har at byde på,
og det kan for nogen være mindst lige så
svært at samle mod til at opsøge en
forening og deltage i en aktivitet.

Spjalds Velkomstgruppe består af en
gruppe af byens borgere, som gerne vil
byde nye tilflyttere velkommen samt
støtte og hjælpe dem til at gøre det
nemmere at falde til i Spjald.

Vi aflægger dig som tilflytter et kort visit
for at byde velkommen og gør derefter,
hvad vi kan for at gøre det nemmere for
dig at falde til i byen. Spjald har et rigt
foreningsliv, og vi vil hellere end gerne
præsentere dig for noget af det, som du
interesserer dig for.

Når vi besøger dig, får du en
foreningsfolder, som giver dig et hurtigt
overblik over, hvad byen har at byde på.

Bag på folderen kan du se medlemmerne
af Velkomstgruppen og vores
kontaktinformationer. Du er mere end
velkommen til at tage kontakt til én af
os, hvis du har spørgsmål eller gerne vil
”tages med” til nogle af byens mange
aktiviteter.

Vi glæder os til at se dig i Spjalds aktive
byliv.

Spjalds Velkomstgruppe
vil gerne hjælpe dig i

gang!

Kære tilflytter

Kontakt os!

Hvad laver vi?

VELKOMMEN!



Jesper Dagil
Skolegade 45, 6971 Spjald
Tlf. 20 34 46 40
E-mail: jesper.dagil@gmail.com

Tommy Søgaard Andersen
Kærhusvej 21, 6971 Spjald
Tlf.: 61 38 55 74
E-mail: lillekohus@hotmail.com

Mikael Carlsen
Stadionvej 12
Tlf.: 22 18 79 01
E-mail: carlsenmikael@gmail.com

Inga Pletbjerg
Sandbækvej 4, 6971 Spjald
Tlf.: 22 57 91 70
E-mail: pletbjerg@webspeed.dk

Connie Tilsted
Muldbjergvej 5, 6971 Spjald
Tlf.: 25 36 56 16
E-mail: connietilsted@gmail.com

Lone Olesen
Kildsigvej 13, 6971 Spjald
Tlf.: 25 52 41 66
E-mail: lone.olesen@mail.tele.dk

Godtfred Andersen
Havrevænget 10, 6971 Spjald
Tlf.: 28 18 03 38
E-mail: godtfred@live.com

Hans Langhoff Jeppesen
Kærhusvej 18, 6971 Spjald
Tlf.: 21 24 75 76
E-mail: hansaclj@mail.dk

Fra venstre: Jesper, Tommy, Mikael, Inga, Connie, Lone og Godtfred

Velkomstgruppen


