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Brugerrådet holdt møde den 24/9, hvor næstformand Orla Pedersen ønskede at udtræde af 
brugerrådet, derfor er suppleant Stig Westhoff indtrådt i brugerrådet frem til 
generalforsamlingen.

Medlemstallet er nu på 425!

Brugerrådet har derfor besluttet, at når vi når medlem nr. 500 i år, så skal dette fejres med at 
vedkommende får et 1 års gratis medlemskab i KA samt blomster, og der bliver sørget for 
omtale i avisen!                                                                     Der er p.t. 17 forskellige 
foreninger, der bruger Kirsebærhaven, ligesom der hver uge kommer ca. 700 personer i 
centret. Vi har nu fået etableret ny klub for førtidspensionister , som mødes hver onsdag fra 
10-13 og ny forening er kommet til ( hjerneskadeforening ). Hjerneskadeforeningen 
Aabenraa/Tønder starter samtalegruppe for ramte og pårørende og de vil mødes første onsdag 
i hver måned 15-17, start den 7/10.

Husk at vi er også på facebook, hvor I kan følge med i vores initiativer og programmet!

Vi er i gang med at søge midler til projekt ”Ensomme ældre” . Vi skal næste år have fokus på 
at få ensomme til at komme på Kirsebærhaven og vi ønsker at gennemføre projektet i 
samarbejde med bla. Ældresagen Åbenrå.

Vi har fået for første gang en sponsorgave . En ny mikrofonanlæg til 2 mikrofoner. Gaven er 
sponsoreret af Pionerene og delvis af Brugerrådet. Vi har også fået sponsoreret et ekstra trin 
til bussen fra Ove ( vores handymand )og Kylle ( bruger ), så alle som bruger bussen kan 
bedre komme ud og ind.  Vi er rigtig taknemlig for begge gaver og er sikkert på at de vil glæde 
mange af vores brugere.

Vi har fået spørgsmål om vores fine bus skal have et navn såsom ”rullemarie”, 
”Kirsebærstenen” eller andre fjollede navne. Brugerrådet har besluttet, at bussen skal ikke 
have et navn. 

Køkkenet og huset har fået nye medarbejdere : Vinnie ( i stedet for Annelise ), Mads ( ung 
praktikant ) og Lone ( i stedet for Kirsten ). Vi byder dem velkommen !

Økonomien i Kirsebærhaven har det godt, så hvis I har forslag til nogen 
ændringer/indkøb/anskaffelse til huset, så kontakt brugerrådet.

Vi er bekendt med at der er problemer med akustikken i den store og lille sal. Derfor har 
Brugerrådet besluttet at undersøge, hvad årsagen er og indhenter tilbud fra fagpersonale til 
løsning af problemet.

Kommende arrangementer i oktober / november :  

23.oktober fra 11-15 Frokostjazz med “Vagns jazz-kvartet”, allerede 50 billetter er solgt, så 
skynd jer !



10.november – fra 18-22 Mortensaften – billetter er i salg nu – det kan være max. 80 
personer.

Det er planlagt næste brugerrådsmøde den 22.oktober 2015. Har I nogen forslag eller 
kommentar, så kontakt Brugerrådsformand Bjarne.


