
     

Nyhedsbrev – januar 2018  
 
Så gik der atter et år – og vi ønsker alle et rigtigt godt og 
lykkebringende nytår, og siger tak for det gamle og på gensyn i det 

nye år ! 

 
 

Kirsebærhavens Aktivitetscenter åbnede igen d. 2. januar med en stor 
åbningsfest hvor ca. 100 deltog.  Der blev spist rundstykker og drukket en 

masse kaffe og vores dejlige husorkester underholdt med musik. 
Samtidig med det tog vi hul på første halvårs mange gode tilbud i 

Kirsebærhaven – brochuren for halvåret er sprængfyldt med gode og 

interessante aktiviteter. Hent brochuren i receptionen og bliv inspireret.   
 

Som noget nyt, og uprøvet, er der en dilletant forestilling tirsdag den 30 
januar kl. 19.00. Billetter til forestillingen kan købes for kr. 50,00, inklusive 

kaffe og kage. 
I det nye år vil der desuden være tilbud om SMART gymnastik, det starter d. 

8. januar kl.10.00 og kører hver mandag fremover. 
Dart starter mandag den 29.januar kl.14.30, se opslagstavlen. Hockey starter 

onsdag d. 17 januar kl. 10.00.  
Så kom og vær med til gode og sjove motionsformer ! 

 
Rejsekub - den starter i marts.  Så vil du gerne ud at rejse og tage på ture, 

men er ked af at være alene mellem par, så er ”rejseklubben” måske en god 
løsning for dig. 

 

NYT -Kroket – starter i april – se opslagstavlen. 
 

Brugerrådet har fastsat generalforsamlingen til mandag d. 12. februar 2018 kl. 
14.00. Brugerrådet har bedt et kommunalbestyrelsesmedlem – Ejler Schutt 

om, at holde et oplæg inden generalforsamlingen. 



     
 

 
Der er tre Brugerrådsmedlemmer på valg i år. Desuden skal der vælges nye 

medlemmer til Arrangementsudvalget.  
Alle opfordres til, at møde op og deltage i debatten. Måske har du lyst til at 

være medlem af brugerrådet eller Arrangements- udvalget- så meld dig som 
kandidat. Med mange deltagere i generalforsamlingen kan vi få en god debat 

om hvad der er interesse for nu, og fremover, både stort og småt.  
 

Vi har ændret lukketiden for Kirsebærhaven, så fremover lukker vi hver fredag 
kl.15, i stedet for 16. Begrundelsen er at der ikke er mange brugere som 

benytter steder på dette tidspunkt. 
 

 
Arrangementer: 

 Singleaften – tirsdag den 20.februar kl.17.30 
 Foredrag om den gamle Åbenrå – fredag den 23.februar kl.13.30 

Billetter er allerede til salg i receptionen. 

 
 

 

Brugerrådet 
 


