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Den nye terrasse er snart færdig! Vi glæder os til at bruge den til sommer! 

Medlemstallet er nu på 500 og vi har lige fejret dagen med blomster, champagne, kransekage 

og gratis medlemskab til ÅGE HANSEN! Tillykke til Åge og tillykke til centret! 

Vi vil nu efter ønske fra brugere etablere en krolfbane ved centret. Aktivitetsudvalget vil i den 

forbindelse søge om tilladelse hos Boligforeningen samt om tilskud til udstyr hos kommunen. 

Næste år vil vi også efter ønske fra brugere arrangere bustur til Rødekro svømmehal, når det 

er gratis adgang for pensionister. Så kig på vores opslagstavle! 

Den 20. januar 2016 tager brugerrådet på genbesøg hos Tønder Seniorcenter, som har været 

på visit hos os i efteråret. Vi glæder os til at se og høre om aktiviteter i Tønder kommune. 

Vi vil også gerne starte samarbejde med andre centre i vores kommune, og derfor får vi i 

januar besøg af bestyrelsen fra Tinglev og Uge Pensionistforening, som står for Tinglev 

Aktivitetscenter på Grønnevej 41 i Tinglev. Samtidig har vi også startet samarbejde med 

Borgen – aktivitetscenter i Stubbæk, hvor Iben er i gang med at hjælpe med igangsætning af 

nye aktiviteter.  

Internt i centret har vi indledt samarbejde med foreningen ”Pionererne” og tilbyder nu den 27. 

januar fælles foredrag om sikring af vores ejendomme ved politi. Det kommer opslag om dette 

på vores tavle.  

I sidste uge holdt Brugerrådet møde med Ældresagen – Åbenrå, hvor det blev aftalt at holde 

fælles spisedag for alle i februar og arbejde på at have flere fælles tilbud i centret. Vi glæder 

os til gensidigt samarbejde. 

Angående vores akustik-problem i salen vil vi kontakte eksperter fra Høreforeningen for at 

hente ekspertise omkring forbedring af lydforholdene. 

Vi har haft ubudne gæster på besøg i vores reception. Derfor vil vi igen minde jer om, at vi 

ingen forsikring har i centret, og derfor husk at ikke opbevare værdigenstande i huset. 

Booking af vores lokaler foregår i systemet ”Conventus”. Vi har nu fået en frivillig - Therese til 

at varetage opgaven omkring reservationen af lokaler. Man kan kontakte hende via email : 

fabrintherese@gmail.com 

BIXEN lukker til Nytår! 

Så husk at hente jeres ting inden vi lukker til juleferie.  I starten af det nye år vil vi indkalde til 

fællesmøde omkring Bixen, hvor vi vil drøfte fremtidsplaner for den. Vi har ikke ressourcer til 

at holde øje med den og betjene kunder i kiosken og derfor er vi nødt til at finde en anden 

løsning. Brugerrådet opfordrer til, at de mange flittige producenter af ting og sager til salg, 

danner en gruppe, som selvstændigt kan drive en lille butik med faste åbningstider og 

kundebetjening på frivillig basis. 
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Angående oprydning af lokaler. Vi har nu 2 frivillige til at hjælpe os med at gøre rent i huset. 

Det bliver daglig støvsuget og vasket gulv i alle lokaler. Der er vi meget taknemlige for! Huset 

har aldrig været så rent før! 

Desværre får vi et par klager på manglende oprydning af borde og stole efter rengøringen. 

Personale kan desværre ikke påtage sig opgaven at sætte daglig stole ned på gulvet. Vi håber 

på at alle vil bidrage til fælleskabet og hjælpe os med oprydningen. Centret er fælles ansvar og 

alle brugere bidrager til fælleskabet til fælles glæde og gavn. 

Vi holder sidste arrangement i huset - Julefrokost den 18.december.  Alle billetter er allerede 

udsolgt. Vi holder juleferie og er lukket fra den 19.december til den 3.januar. 

Mandag den 4.januar starter vi den nye sæson med fælles kaffe med brød kl.10. 

Så husk at komme og ønske alle et Godt Nytår! 

 

Brugerrådet takker alle medlemmerne og foreninger for en fremragende samarbejde og ønsker 

alle en RIGTIG GOD JUL OG GODT NYTÅR! 

 

 

 


