
Altid liv og glade dage i Kirsebærhaven

Når man kommer indenfor døren er der altid gang i et eller andet, og man bliver mødt med 
et velkommen og glade smil, fra Joanna, Iben, Vinnie og dem i køkkenet. 

Kirsebærhavens AktivitetsCenter er for alle Aabenraa Kommunens borgere, som er 
førtidspensionister, samt efterlønner over 60 år og foreninger med denne målgruppe. 

Da vi flyttede til byen for snart 4 år siden var der stor indvielse af Kirsebærhaven, hvor min 
mand deltog og siden er vi kommet der jævnligt, til foredrag, underholdning m.m. 

Vi er ivrige deltagere i motionsrummet og når vi efterfølgende lige køber en kop 
chokolade, kan vi om torsdagen samtidig nyde musikken til Kirsebærhavens orkester.
Min mand deltager i mandegruppen, hvor de hygger sig med forskellige kortspil og andre 
spil, samt køber deres kaffe og kager på skift og kager det er bare hjemmebagt fra 
cafeens køkken.

Udover de forskellige aktiviteter, er der forskellige arrangementer, foredrag og  
underholdning (se http://www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk , eller programmet som 
fås i aktivitetscenteret, når i kigger forbi.)
Der er noget for alle, så kom og vær med til et eller andet, sang, dans, kreative arbejder 
eller bare socialt samvær.

Som frivillig opdaterer undertegnede hjemmesiden, så hvis der er nogen der har nogle 
gode indput, så kom med dem, ris/ros modtages gerne da det er med til at der kommer 
nye ideer som jeg måske ikke selv for øje på.

Som frivillig er jeg også med til den årlige hovedrengøring af Centeret, hvor vi også 
samtidig for os nogle gode snakker og efterfølgende holder alle en velfortjent ferie.
Der er også plads til dig som frivillig.
Fortæl gerne til andre om dine oplevelser i Kirsebærhavens AktivitetsCenter.

Kan kun anbefale Kirsebærhaven på det bedste, så kig ind og se hvad der sker. 
Den første mandag i hver måned kl. 10 er der orientering for nye brugere. 
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