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Så er vi kommet ind i det nye år, så herfra skal der lyde et GODT NYTÅR til alle og 
med en tak for den opbakning vi har fået i det gamle år.

I januar er der blevet holdt nogle forskellige arrangementer med forskellig succes, 
men den dag da hjertestarteren blev demonstreret var der et godt besøg.

Den bus som blev købt i efteråret er nu kommet hjem og står ved Kirsebærhaven og 
er klar til brug, regler for brug af bussen er udfærdiget og kan fås på kontoret.

Det er dejlig at se der er så mange der køber et medlemskort til Kirsebærhaven 210 
stk., det er jo et tegn på at folk vil bruge centeret.

Motionsrummet i centeret er godt besøgt, og der en frivillig instruktør som kommer 
og vejleder i brug af de forskellige apparater.

Det ville være dejligt hvis nogle af foreningernes medlemmer udover at være medlem 
af en forening som bruger Kirsebærhaven og blev medlem af Kirsebærhaven og 
benyttede sig af de tilbud som der er i Kirsebærhaven.

Hvis vi skal se fremad kan det nævnes et der den 20 februar kl. 11,00 – 13,00 er 
frokostjazz med jazzkvartetten Jazzopatic, og prisen er kr. 75,00 for medlemmer af
Kirsebærhaven og kr. 100,00 for ikke medlemmer af Kirsebærhaven Aktivitetscenter.

Den 3 marts kl 15,30 kommer der et lille pigekor og synger.

Den 9 marts er der et foredrag ”Fra Tullebølle til Bagdad” det er om 
nødhjælpsarbejde og det ledsages af billeder.

Den 17 marts kl. 14.00 – 17.00 afholdes der generalforsamling hvor alle er velkomne. 
For at kunne stemme ved de forskellige afstemninger kræver det et medlemskab. 
Foreningerne der bruger Kirsebærhaven har vær en stemme på generalforsamlingen, 
medlemskort vil blive tilsendt i begyndelsen af marts.

Vi opfordre foreningernes medlemmer, når de er i Kirsebærhaven, til at kigge på 
opslagstavlen og se hvad der sker.

Brugerrådet havde ved sidste møde besøg fra fonden Alderstrøst der har 
sponsoreret sangbøger og teleslynge. 

Med venlig hilsen

Brugerrådet

 



 


