
Kirsebærhavens Aktivitetscenter                           

Nyhedsbrev - Februar 2016

Vi er startet efter nytår med åbent hus og rundstykker til alle mandag den 4.januar! Det kom 
80 personer forbi , samt 10 nye medlemmer!

Vi er pt. 328 medlemmer på Kirsebærhaven, og vi opfordrer derfor til at man fornyer sit 
medlemskab snarest! Det er fortsat pris på 100 kr. for medlemskab i hele 2016.

Der afholdes Generalforsamling fredag den 26. februar kl.13.00, hvor bl.a. Peter Kofoed 
Poulsen vil holde ”Festtalen”. På valg er: Bothilde, Bjarne, Stig samt to suppleanter. Husk at 
medbringe medlemskort – for at kunne stemme ved generalforsamlingen.

Der var indkommet forslag i vores postkasse om at kåre ”Årets Ildsjæl”. Brugerrådet fandt 
dog, at det, ud af de mange ildsjæle, der er aktive i Kirsebærhaven, vil være 
forkert/vanskeligt, at udpege én, frem for andre ildsjæle. Forslaget blev dermed nedstemt!

Pr 1. februar er der små justering af priserne i cafeteriet, som herefter er:

Dagens middag 48,00 kr. ( før 47 kr. )

1 stk bolle m ost og syltetøj 12,00 kr. ( før 10 kr. )

1 stk kage, kan variere i prisen fra        8,00- til 12,00 kr. ( før 10 og 12 kr.)

1 Sodavand, ½l. 15,00 kr. ( før 10 kr. for 33 dl )

¼ flaske vin                    25,00 kr. (før 22 kr. )

 Personalesituationen – vi har fået en ny afløser i køkken, som også hedder Tove til fornavn og  
Seidelmann til efternavn. Hun afløser Lone, som er stoppet pr 1.februar.

Boligforeningen vil ikke bidrage økonomisk til ændringer af loft i store sal og derfor har vi 
besluttet, at arbejdet med loftet og akustik igangsættes i juni på vores egen regning til gavn 
for alle husets brugere. Vi har i juleferie malet lofter og vægge i stor og lille sal, efter 15 års 
forsømmelse. 

Det blev hold møde om ”Bixen”  og der er nu dannet en 3-mands Bix-styregruppe, der vil 
drive/betjene vores kiosk fremadrettet. Der skal bla. etableres et glasskab til formålet og 
justeres regler for salg. I løbet af februar vil man starte salg.

Krolf -arealet overfor Kirsebærhaven er kommunens ejendom, og de har vendt tommelfingeren 
opad for projektet. Krolfbanen anlægges til Påske, og vi har nu en tovholder, som vil stå for 
dette. Vi går i gang når vejret tillader dette – omkring Påske.

Lørdag den 27. februar arrangeres der stor fællesspisning i samarbejde med Ældresagen. 
Menu er stegt flæsk og persillesovs! Husk at købe billetter i receptionen, der er begrænsede 
antal pladser. 



Vi starter en ny tiltag på Kirsebærhaven. Mandag den 7. marts fra kl.14-15 starter der 
gymnastik for lettere demente, som støttes af vores frivillige og demenskoordinator fra 
kommunen. Man vil måske have svært ved at komme i motionsrummet på dette tidspunkt. Vi 
beklager dette, men håber på forståelse for initiativet.

Vil vi også efter ønske fra brugere arrangere bustur til Rødekro svømmehal, når det er gratis 
adgang for pensionister. Så kig på vores opslagstavle for nærmere tidspunkter !

Brugerrådet takker alle medlemmerne og foreninger for et fremragende samarbejde i dette 
valgår, og håber på stor deltagelse ved generalforsamlingen!


