
                    

NYHEDSBREV – januar/ februar 2019 

Brugerrådet ønsker alle et rigtigt godt nytår !  

Godt nytår til alle læsere. 

Kirsebærhavens Aktivitetscenter har mange nye tilbud i den kommende tid. 

Her skal blot nævnes nogle få. Se alle andre 40 tilbud i den nye brochure 

”Forår 2019” 

Der er blevet oprettet 2 madlavningshold for mænd, under mottoet ”Italiensk 

mad" og andet hold " Dansk mad ". Der er fortsat ledige pladser (kun 4 - så 

skynd jer!) 

Der er også et nyt tilbud - "Sund Mad for Kvinder”. Holdet starter d. 24. januar 

2019 kl. 17.00. og der er ikke helt fuldt booket. Vi håber på jeres opbakning 

damerne!  

Den 15. februar kl.19.00 er der dilletant forestilling med de dygtige 

amatørskuespillere fra Skelde. Forestillingen varer ca. 2 timer. Der er kun 20 

billetter tilbage! 

Som noget nyt arrangeres der Fastelavnsfest for voksne mandag den 4. marts 

med tøndeslagning. Kom og vær med. Se opslag på tavlen når vi nærmer os 

marts.  

Der er blevet etableret et Rejse-udvalg (R-udvalg). Rejse-udvalget består af 5 

medlemmer af huset. Udvalget har planlagt deres første rejse. Det er planen at 

rejsen skal gå til Friedrichstadt. Se opslag på tavlen. Der er afrejse i 

begyndelsen af maj 2019. 

R-udvalget er også gået i gang med at finde et rejsemål i udlandet til efteråret. 

Vi venter spændt på resultatet. 

 

 



Vores sanggruppe ”Den danske sang” har sunget i Arena Aabenraa ved 

håndbold VM for udviklingshæmmede, torsdag den 17.januar.  

 

Den 2. februar spiller Hockey holdet fra Kirsebærhavens Aktivitetscenter 2 x 10 

minutters træningskampe i Hammelev Hallen, Hammelev Byggade 28 i Vojens. 

Holdet er oppe imod HIVO ,1 som er tidligere Danmarksmestre. Kampene 

begynder kl. 12.00. Kom gerne forbi og hep på de energiske spillere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er glade for at vores hold deltager i arrangementer ud af huset. 



Yoga er meget populær for tiden. Så nu har vi oprettet 3 forskellige hold om: 

mandag, onsdag og fredag. Kom og prøv - det er gratis når du er medlem af 

Kirsebærhaven!  

Den 8. marts kl.14 er der Generalforsamling på Kirsebærhavens 

Aktivitetscenter. Socialudvalgsformand Karsten Meier-Olsen kommer med et 

indlæg om " De ældres muligheder i Aabenraa Kommune". Husk at forny dit 

medlemskort så du kan deltage i generalforsamlingen. 

Brugerrådet opfordrer alle til at møde op til generalforsamlingen, det er vigtigt 

bl.a. fordi der skal vælges nyt medlem til Brugerrådet, AR-udvalget og PR-

udvalget. 

 

 

 

Brugerrådet har nu oprettet MobilePay i receptionen, således at man fremover 

kan betale med MobilePay for deltagelse i de arrangementer der tilbydes på 

Kirsebærhavens Aktivitetscenter, samt for medlemskort. 

 

Hvor finder jeg oplysningerne om aktiviteterne? 

Hold øje med vor hjemmeside www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk og den 

store opslagstavle ved receptionen, hvor alle vore aktiviteter annonceres.  

Check også vor Facebook side Kirsebærhaven - og så kan du også i 

receptionen hente vor efterårs brochure, som bl.a. har en stor ugeoversigt 

med tidspunkter for alle aktiviteterne. 

 

 

  

http://www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk/

