
 
 

Nyhedsbrev - juni 2019. 

Så kom der atter sommer og sollys over Danmark, det nyder vi alle rigtig 

meget. Kirsebærhaven vil også snart holde sommerferie, med den 

sædvanlig høj puls afvikles alle Kirsebærhavens aktiviteter. 

Rejseudvalg har holdt deres første tur. Den 11. maj drog 39 medlemmer 

på en-dags tur til Friedrichstadt. Turen var begunstiget med sol fra 

morgenstunden og godt humør. Efter 

ankomst var der kanalrundfart og senere 

besøg i storkebyen Bergenhausen. Turen 

omfattede også et besøg på Dannevirke. 

 

Det kan allerede nu afsløres, at Rejseudvalget har arrangeret en ny rejse, 

en 3 –dages tur til Skagen fra d. 11 – 14 september 2019. Der er kommet 

opslag hvor man kan tilmelde sig. Se på tavlen alle detaljer. 

Vi er rigtig glad for den indsats vores frivillige laver og derfor har 

Brugerrådet arrangeret en tur for vores frivillige til Svendborg. Turen blev 

gennemført d. 12. juni. Der deltog 60 frivillige. Der var afgang fra 

Kirsebærhaven kl. 7.30, med hjemkomst kl. 18.00. Målet for denne tur var 

et besøg på Seniorværkstederne(www.senior-vst.dk). Efterfulgt af en 

shopping-tur i byen. Turen blev afsluttet med kaffe med tilbehør på vejen 

hjem. 

 

 

 

http://www.senior-vst.dk/


Det er ikke for sendt at købe billetter til Skt. Hans festen. Vi holder ”efter” 

Skt. Hans fest i år – da den holdes mandag den 24. juni med bål, 

grillpølser samt båltale. Kom og vær med til en hyggelig aften.  

Førend Kirsebærhaven lukker ned til sommerferie er der behov for lidt 

ekstra hovedrengøring. Denne rengøring er planlagt til onsdag den 26. og 

torsdag den 27. juni fra 9-15.  

Alle der kunne tænke sig, at give en hånd med, bedes melde sig på 

kontoret. Der er gratis frokost til alle der vil være med. Vi skal også hygge 

os samtidig. 

HUSK - Åbningsfesten på Kirsebærhaven finder sted mandag den 29. juli 

kl. 10.00. Der er gratis kaffe og rundstykker. Her vil Arrangemetudvalget 

fortælle om nye aktiviteter i sidste halvår af 2019. Kom og vær med til en 

hyggelig dag. 

Kirsebærhaven fejrer 5 års jubilæum mandag 

  d. 26. august 2019 kl. 14.00.  

Vi starter med kaffe og kage. Der vil være underholdning 

og dans. Alle er velkomne. Vi slutter festen kl. 17.00. 

Derefter vil der være grillfest og underholdning – men kun for 

medlemmer- fra kl. 17.30. Der vil være underholdning af begge vore 

orkestre – og der kan forventes en ekstra overraskelse. Kom og vær med 

til at fejre jubilæet. Billetter er allerede til salg for 50 kr. 

 

Kirsebærhaven lukker og holder sommerferie fra fredag den 28.juni kl.13 

OBS.: Programmet ”EFTERÅR 2019” er allerede klar til afhentning i 

Kirsebærhaven . 

 

Vi ønsker alle medlemmer GOD SOLRIG SOMMER 

Bruggerrådet 


