
Nyhedsbrev – december 2016                                                 

Vi har haft fantastisk år 2016 - i Kirsebærhaven! 
Vi er nu på 625 medlemmer! Langt over vores forventninger!
Det var afholdt 2 fantastiske gratis fester julehygge og julefrokost. Disse 
arrangementer forløb fint og med over 80 tilmeldte. Vi fik julemanden og hans 
kone på besøg og masse gaver med hjem! Brugerrådet og 
Arrangementsudvalget har dog besluttet, at fremadrettet vil det ikke længere 
være gratis at deltage i fester og der vil blive opkrævet en lille 
deltagerbetaling. Dette sker for at undgå madspild, når enkelte deltagere ikke 
melder afbud.
Vi har i år også holdt en frivillighedsfest for vores 92 dejlige frivillige, som 
hjælper os med at holde huset i gang, rent og pænt, og de bager også masser 
lækker og småkager. Tusind TAK til dem for deres indsats!
Vi har også fået bevilliget penge til vores nyetablerede træværksted. Så vi 
søger nu flere deltagere på holdet. 
På grund af manglende overholdelse af gældende regler med henblik på brug 
af vores køkken på Kirsebærhaven (smiley ordning) har vi opsagt samarbejdet 
med Scleroseforeningen.   
Der er planlagt Fællesspisning den 10. marts 2017. Vi har også i året fået 
penge fra DEN NORDSLESVIGSKE KVINDEFOND til formålet. Menuen er ikke 
fastlagt endnu, men kom og kig på tavlen i februar. 
Brugerrådet var i år i gavehumør og har bevilliget penge til indkøb af ny 
romaskine og head set til anlægget i salen.
Husk at forny jeres medlemskort til nytår!
Prisen er som sædvanlig 100 kr. for hele året. Har du måske lyst til at hjælpe 
os lidt i receptionen i januar – vi har brug for hjælp til betjening af 
receptionen, særligt i januar 2017, hvor alle skal forny deres kort. Kom og 
meld dig til personalet
Vores varme mad stiger fra den 1.januar fra 48 kr. til 49 kr., som følge af 
kommunale prisjusteringer.

 

Brugerrådet ønsker alle vores medlemmer en god jul og et godt nytår! 



 Kommende arrangementer:
 Åbningsfest – den 2.januar 2017 kl.10 – kaffe og brød til alleFrokostjazz 

– den 3.februar
 Erindringscafe – den 20.februar
 Besøg fra hjemmeplejen – den 24.februar

Med julehilsen

Brugerrådet


