Fredag den 2. december, var der fest for de frivillige, på Kirsebærhavens
aktivitetscenter, en fest vi alle havde set hen til med glæde og forventning.
Vi er ialt 93 frivillige, og alle, havde i god tid, modtaget en invitation til festen.
76 deltog Festen startede klokken 11, hvor Joanna, på festlig vis, i en lidt skrattende
mikrofon, bød velkommen. Hun undlod ikke at rose os højt op i skyerne for vores
indsats, og vise sin taknemlighed, så meget, at vi alle sad med en flot glorie over
hovedet. Derefter sang vi en sang, og det gav , som altid, en hyggelig stemning.
Planen var så, at vi skulle spise, men maden var forsinket. Det gav vist Joanna lidt
sved på panden, for så måtte hun , for en stund, fortsat stå for underholdningen.
Heldigvis fik hun hjælp af vores tre fantastiske husorkestre.
Endelig kom den lækre mad, som blev nydt med et glas vin, øl eller hvad man nu havde
lyst til at drikke. Stemningen var god, der blev snakket livligt, og musikerne fik os
både til at synge og " sejle op af åen. (de tre husorkestre underholdt på skift) .
Da alle var mætte, kom dagens første overraskelse. Poul Kylling Petersen, formand
for social- og sundhedsudvalget, havde sneget sig ind i selskabet, og indtog nu
scenen . Han havde mange rosende ord til Kirsebærhaven, og så fik alle vi frivillige
igen masser af ros. Nu skinnende glorierne kraftigt i hele salen.
Kaffen blev nydt, med nogle utrolig lækre lagkager, samt en "lille e'n" til halsen.
Stemningen var i top.
Pludselig indtog en meget fin dame, Tilde, tidligere borgmester i 56 år, nu en ældre
dame på 90 år, scenen. Lidt efter kom, hendes knap så fine veninde, Karla, ind med sin
store lue på hovedet, sit slidte, " fine tøj" , sin plastikpose og rollator. Og så
begyndte de to veninder ellers at underholde os, med deres meget forskellige liv.
Ikke et øje var tørt, og lattermusklerne blev sat på en hård prøve.
Arrangementet var en stor succes, er sikker på, at alle deltagerne nød hvert minut.
Man får naturligvis lyst til at fortsætte som frivillig, efter så megen ros , og så fin en
fest.
Stor tak til Joanna, Winnie og Pia , som gjorde et fantastisk arbejde.
Hilsen Alice

