Kirsebærhavens Aktivitetscenters
nyhedsbrev
Kirsebær Aktivitets center åbnede efter sommerferien med gratis rundstykker og kaffe åbningsdagen som
var pænt besøgt ca 85 personer. Bestyrelsen har besluttet at det skal være en tradition ved åbning efter jul
og sommerferie.
Medlems tallet er ca. 350 og ønskemålet for 2015 er 500, så der er et stykke vej endnu. Vi håber at
tovholderne vil opfordre deres medlemmer i grupperne til at melde sig ind i Kirsebærhavens Aktivitets
center. Medlems skabet koster 100 kr. pr år.
Cafe’ en har fået ny medarbejder, som hedder Tove Lund. Bestyrelsen byder hende velkommen og vi håber
at hun bliver glad for at være her. Priserne i cafeteriaet er blevet justeret.
Priserne er nu:
Alm smørrebrød 12kr.
Lagkage med fløde 12 kr.
Tørkager 10kr.
1 glas vin 15kr.
Alle andre priser u ændret.
Sönnich Andresen fra brugerrådet har været på Innovations kursus med henblik på at søge fonde om bidrag
til større arrangementer i Kirsebærhavens aktivitets center. I den forbindelse efterlyser brugerrådet forslag
fra jer til større arrangementer. Forslag kan lægges i den dertil opsatte postkasse eller ved henvendelse til
Joanne eller Iben.
Bjarne Bothilde og Niels Orla fra brugerrådet deltager i møde om bevilling §79 midler på Aabenraa rådhus.
Kirsebærhavens aktivitets center får d. 28 august besøg fra Odense: Ældrecenter Filosofhaven af 10
personer, som ønsker at se, hvordan vi driver et Aktivitets center.
I anledning af kongeligt besøg d 4. september deltager Kirsebærhavens Aktivitets center med eget orkestret
og Seniordans.
Efterårets arrangementer er:












Onsdag d. 19 august, 2015, kl 09:00 Bustur til 0lsens paradis
Torsdag d. 3 september, 2015, kl 17:00 Høstfest
Fredag d. 11 september, 2015, kl 14:00 Bustur til Kalvø
Fredag d. 18 september, 2015, kl 09:00 Sang-maraton
Fredag d. 2 oktober, 2015, kl 09:00 Lotto-maraton
Torsdag d. 8 oktober, 2015, kl 09:00 Vaccinationdag
Fredag d. 23 oktober, 2015, kl 11:00 Frokostjazz - med ”Vagns Jazz-kvartet”
Tirsdag d. 10 november, 2015, kl 18:00 Mortens Aften
Fredag d. 27 november, 2015, kl 12:00Julehygge i Kirsebærhaven
Fredag d. 18 december, 2015, kl 11:00 Julefrokost
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