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Vi har lavet optælling af besøgende i uge 40 – vi har haft 988 personer i huset 
i løbet af en uge ! flot tal – 120 flere en sidste år!

 Vi har fået etableret træværkstedet, samt reparationsværksted som gratis 
tilbud til vores medlemmer. Har du lyst til at lave lidt træarbejde, så kontakt os 
– vi låner værkstedslokale i byen til vores medlemmer hver tirsdag formiddag 
fra 9-11. 

Har du nogen ting, som skal repareres så kan du få det lavet gratis hos os på 
Kirsebærhaven – hver torsdag fra 13-15- f. eks. cykel, rollator, ur eller andet. 
Man skal selv hente og bringe ting til os.

Vi har pt. 599 medlemmer på Kirsebærhaven og vi vil fejre medlem nummer 
600 med blomster, gave og Sønderjysk kaffebord gratis for alle!

Det sker torsdag den 3.november kl.14 – Husk at komme og deltage !

Vi har fået 25.000 kr. fra kommunen til aktiviteter for ensomme. Vi planlægger 
at lave julespisning og julefrokost gratis for dem, som føler sig lidt skidt, 
ensom eller bare trænger til lidt opmuntring. 

Vi har også modtaget pengene fra Den Nordslesvigske Kvindefond og de skal 
anvendes til fællesspisning på Kirsebærhaven. Vi planlæger fællesspisning i 
næste år.

Brugerrådet har fået henvendelse om brug af sprit på toiletter. Det er besluttet 
at vi ikke vil bruge sprit – da det er ikke sygehus her, men vi opfordrer alle til 
at vaske hænderne godt med sæbe efter toiletbrug. Der kommer plakater på 
toiletter for at minde om håndhygiejne!

Det er ikke muligt fra den 1.oktober at bestille mad til at tage med hjem. Det 
er konkurrence forvridende og kommunalt revision har gjort os opmærksom på 
problemet. Det skal også respekteres. 

Vi har fået ny bemanding i vores Bixen fra den 24.oktober – så kom og hør om 
muligheder for at sælge varer og se vores ny udstilling.

Fra den 1.november lukker Datastuen – efter mange års virke med at lære os 
at bruge computer og bevæge sig i den digitale verden. Behov for undervisning 
er ikke så stor mere og Ældresagen vil overtage fremadrettet alt omkring IT 
hjælp. Datastuens lokale vil være åbent fremadrettet og kan bruges også som 
mødelokale. Vi har igen haft ubudne gæster på besøg i vores receptionen – 
heldig for os fik de kun 200 kr. med. Vi håber ikke at de kommer igen!



Det blev besluttet at fremover når man reserverer billet til et arrangement – 
skal man betale for billette uanset om man kommer eller ej. Det er mange som 
desværre tager plads fra andre og vi får unødig omkostninger. Så husk – 
reservation er lig med betaling!

Vi vil igen fejre vores frivillige i huset – vi har 88 personer som daglig bidrager 
til at huset fungerer for os alle. Vi vil fejre dem med stor fest på fredag den 
2.december. Det er adgang kun for de indbudte.

 Kommende arrangementer:

 Mortensaftensfest – den 10.november - udsolgt !
 Blomsterbindingskursus – den 8. og 15. og 22.november
 Julehygge – den 25.november
 Julefrokost – den 16.december

Brugerrådet
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