
Kirsebærhavens Aktivitetscenter                           

Nyhedsbrev – maj -juni 2016

Brugerrådet har holdt sit møde den 18.maj, hvor vi blandt andet drøftede udviklingen på 
Kirsebærhaven i de kommende år. Vi vil gerne engagere alle i dette arbejde og derfor vil vi 
danne en hurtig arbejdende udviklingsgruppe, som skal sætte pejlemærke for vores 
fremtidig udvikling de næste 2-4 år. Har du lyst at være med i gruppen og har du gode 
ideer/visioner så kontakt hurtigst mulig Joanna.

Det blev besluttet at, at der vil blive købt en mavetræner. Den bliver først leveret efter 
sommerferien – i august. Vi håber, at mange får glæde af den.

Der blev fremsat ønske om at anskaffe Højskolesangbøger til ”Den danske sang” fredags 
gruppe og vi var så heldig at modtage legat fra Hans og Ingrid Jensens Fond på 5.250 kr. til 
indkøb af 20 højskolesangbøger. Repræsentanter fra fonden kommer på besøg fredag den 
3.juni kl.10 – hvor alle sangglade medlemmer er velkomne til at være med og sige tak til dem.

Der er mange aktiviteter i gang i Kirsebærhaven. For at formidle og oplyse om aktiviteterne, er 
PR-arbejde meget vigtigt! Brugerrådet ønsker derfor at styrke dette, ved at danne et PR-
udvalg. Hvis du har lyst til at deltage i dette arbejde, og er god til at skrive , så opfordrer 
brugerrådet alle interesserede til at melde sig til at deltage i PR-udvalget! Kontakt personale.

Brugerrådet drøftede også, om brugerrådet er synligt nok, derfor denne opfordring: Har du ris, 
ros, meninger o.l: så brug os, (dvs, henvend jer til brugerrådets medlemmer om løst og fast, 
stort og småt)! Ris/ros postkassen bliver ikke brugt, derfor tages den ned! Men vi vil gerne 
kontaktes , hvis I har noget på hjerte !

Fra Danfoss fond, har vi fået 25.000 kr. til akustikloftet. Vi vil installere lyddæmpende loft i de 
store sale inden sommerferien. 

 Fra Toosby-fonden ( ECCO)  har vi fået 25.000 kr. til projekt ”Ensomme ældre”, og 
Brugerrådet vil ligeledes aktiv støtte dette projekt. Vi planlægger at afholde en fest, hvor 
medlemmer kan tage en ensom ældre gratis med og andre tiltag til efteråret.

Der afholdes hovedrengøring i uge 26-27, så kom gerne og giv en hånd med! Kontakt 
Winnie for nærmere information.

Ang. fester og store arrangementer i huset.                                                                         
Brugerrådet har besluttet at fremover må der ikke nydes postevand gratis, men man skal købe 
flaskevand ( pris 10 kr. ). Hvis Kirsebærhaven skal levere servietter og lys og dug til festen, så  
koster dette 5 kr./pers. Vask af duge efter festen koster fremover 100 kr.  

Vi holder traditionel stor SCT. HANS fest torsdag den 23.juni kl. 17.00. Grill og bål tændes, 
og der vil være pølser nok til alle, så husk at komme og være med! Husorkester underholder, 
og det er inviteret en god båltaler.

Åbning i sommerferien :

Indtil fredag den 1. juli er der normal åbningstid.



Fra mandag den 4.- til og med den 8. juli er der åbent daglig fra kl 9-13. 

Uge 28-29-30 holder vi lukket ( fra den 11.juli til og med den 31.juli.)

Vi starter igen efter sommerferien mandag den 1. august kl 10.00, hvor der serveres 
gratis morgenmad for alle medlemmer.

RIGTIG GOD SOMMER og PÅ GENSYN !


