
Nyhedsbrev – juli- august 2016

Så er vi startet på efterårssæsonen med åbent hus d. 1.august i Kirsebærhaven.

Det var en vaskeægte succes, med 132 deltagere blev det en rigtig god start på den 
nye sæson.

Det er stadig sommer endnu, så de korte solskinstimer kan nydes på vores nye 
terrasse i de nyindkøbte havemøbler som kommunen har givet støtte til – tak for det.

Vi fik inden sommerferien opsat lyddæmpende loftsplader i de to sale. Det har givet 
et meget bedre lydbillede, hvilket vi fik afprøvet på åbningsdagen, hvor vores 
husorkester spillede og underholdt med musikstykker.  Tak til dem for det!

Der er blevet gjort hovedrent i uge 26-27 det kunne ses i praksis på åbningsdagen.

Krolf banen er nu etableret som et fast punkt i programmet for ”Efterår 2016”. Der 
spilles mandage kl. 13.30 – 15.30.

Udviklingsgruppen for Kirsebærhaven har holdt sit første møde d. 14. juni, her 
boblede det med gode ideer til de fremtidige planer/visioner.                                          
Ønske om flere interessante aktiviteter for mænd, hvordan skaffer vi fremover mere 
plads til et voksende antal medlemmer. Der skal holdes endnu et møde i 
udviklingsgruppen hvor Brugerrådet vil få de gode ideer overdraget til vurdering og 
prioritering til de næste 2 – 5 år.

PR- udvalget har holdt sit første møde den 20.juni og prioriteret et antal emner som 
der skal arbejdes videre med. Vi vil endnu en gang opfordre alle, der har gode ideer 
til hvordan det fremtidige PR arbejde for Kirsebærhaven kan udformes, til at 
henvende jer til kontoret.

En ny mavetræner til motionsrummet skulle blive leveret her i slutningen af august 
måned. Så det kan blive interessant, at få den afprøvet.

Der planlagt en bustur til Horsens Statsfængsel, og med besøg i Christiansfeld m.m. 
Datoen er d. 20. september med afgang kl. 08.00 fra Kirsebærhaven. Turen kommer 
til at koste kr. 600,00 som byder på rundstykker og kaffe i bussen samt en middag. 



Turen er betinget af at der tilmelder sig 45 deltagere. Se opslag på tavlen og køb 
billetter hurtigst muligt.

Brugerrådet har på sit første møde i august bevilget penge til nye musikinstrumenter 
og tøj til vores 3 orkestre samt til Seniordanseholdet.

Vi håber at vi alle sammen får glæde af dette tiltag.

Aktivitetsudvalget er i fuld gang med at planlægge efterårets og vinterens 
arrangementer. Oplysning om fremtidige arrangementer og sammenkomster på 
Kirsebærhaven vil blive sat op på opslagstavlen. Hent vores gratis program i 
receptionen.

 Endnu en gang ønske om en god efterårssæson!
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