Minnesund VEL ?
2012 er året vi til slutt møttes på
brua og ble enige. Minne og Langset
VEL har slått seg sammen til en.
På 1960 tallet ble det stiftet mange
velforeninger I Norge. Langset og
Minne startet hver sin hhv i 1964 og
1968. Det falt seg naturlig med små
geografiske foreninger ut I fra de
oppgaver som den gang var.
Tiden har endret seg, og tiden var
overmoden for å slå oss sammen til en
betydelig sterkere enhet. Dette vil gi
oss større slagkraft inn mot kommune,
og vi vil være flere som jobber for å
fremme alle innbyggernes felles
interesser og virke for Minnesunds
sosiale og fysiske miljø.
VELKOMMEN SOM MEDLEM

Bli medlem av
Minnesund VEL
Du kan være med å påvirke nærmiljøet
ditt på Minnesund.
Som medlem av Minnesund VEL er du
høringsinstans I store kommunale og
statlige prosjekter. Brenner du inne med
en ide som vil gagne hele Minnesund har
du mye større gjennomslagskraft som
medlem av en stor gruppe.
Som medlem har du mulighet til å komme
inn I styret for en partipolitisk uavhengig
organisasjon som jobber mot felles
prosjekter som påvirker deg og ditt
nærmiljø.

Minnesund

2012

Gå inn på hjemmesiden og meld deg inn.

Et infohefte fra

Minnesund VEL
2092 MINNESUND
post@minnesund.info
www.minnesund.info

Framtida på Minnesund:
Vi kan vel i høyeste grad kalle Minnesund for en levende bygd. Vi har et flott og aktivt idrettslag, vi har
skolekorps, vi har kor, vi har butikker, vi har Norges råeste bensinstasjon, vi har Mjøsa, vi har 4 felt motorvei,
vi har nærhet til hovedstaden, vi har nye byggeklare tomter, vi har snart ny skole og vi har hverandre.
Tenk på det neste gang du reflekterer over en kaffekopp.

“vi har Mjøsa”
Minne og Langset VEL blir
Minnesund VEL
I gjennom de siste årene har vi jobbet
tett sammen, og I 2011 har vi gjort det
meste sammen. Dette gjør oss styrket I
troen på at Minnesund VEL vil bli en mye
synligere og sterkere organisasjon I årene
fremover.

AKTIVITETSPLAN
MINNESUND VEL:
Minnesund VEL på nett.








Februar:
Mars:
Feb – Juni:
Juni:
August:
Aug – Des:
Desember:

Årsmøte
Vinteraktivitetsdag
Quiz på gårdskaféen
St. Hans feiring
Nabbedagen
Quiz på gårdskaféen
Julegrantenning

www.minnesund.info

Følg Minnesund VEL på Facebook:

www.facebook.com/minnesundvel

