
Nyhedsbrev – februar 2017 

GODT NYTÅR                                                
Vi har haft en fantastisk åbning den 2.januar med gratis kaffebord og 120 
fremmødte – god start på året ! 
Der er gang i huset og vi får hele tiden nye medlemmer.
Vi er nu på 438 medlemmer, bare på 1 måned! Husk at forny jeres 
medlemskab og tovholdere for aktiviteter bedes sikre sig at alle har betalt nyt 
medlemskab til huset.
Vi har lige haft frokost med ” To som Wos ” duo med ægte sønderjysk humør 
og underholdning. Vi var 90 personer som spiste frokost sammen og hyggede 
os med god musik og SPROCH.
Der er planlagt Fællesspisning den 10. marts 2017 med forloren hare og 
jordbærgrød, samt kaffe og småkager til 100 kr. per person. Efter spisningen 
kan man spille husets lotto med muligheden for at vinde fede præmier. Billetter 
er nu til salg- så skynd jer – da det er først til mølle princip!

Fredag den 24.februar får vi besøg fra hjemmeplejen, hvor vi skal vise vores 
hus og fortælle om de tilbud/aktiviteter vi har. Formålet med besøget er at 
hjemmeplejen vil formidle kendskab til huset til alle ældre borgere i 
kommunen.

Vi har også planlagt erindringscafe mandag den 20.februar kl.14.30 – hvor alle 
er velkommen. Erindringscaféen er for alle og et rum for dem, som gerne vil 
opdage de skatte, der gemmer sig i egne og andres hukommelse, og sammen 
går vi ned ad mindernes allé. 

Vi har god tilslutning til vores træværksted – med mange tilmeldte.

Vores reparationsværksted holder fra 1. januar kun åbent hver 1.torsdag om 
måneden fra 13-16, hvor man kan ordne ting og sager. Husk at medbringe selv 
de ting du ønsker at reparere.

Vi har succes med vores kortklub hver torsdag, hvor mange spiller whist.      
Nu vil vi også gerne starte ny kortklub – med SKAT spil. Har du lyst at spille 
skat med andre- så giv besked på kontoret.

Vi holder generalforsamling tirsdag den 21.marts – hvor vi har inviteret 
Karsten Meyer Olsen til at ”underholde” os. Har du lyst til at bidrage til husets 
ve og vel – så har vi valg til Brugerrådet og Arrangementsudvalget, hvor man 
er velkommen til at  stille op til.



 I hele marts måned mangler vi nogen som vil vaske vores gulve med 
maskinen, da John holder velfortjent ferie. Har du lyst at prøve, så kom kl.8.30 
og få instruktion hos John.

 Kommende arrangementer:

 Påskemarked – fredag den 31.marts

 Påskefrokost – fredag den 7.april

 Besøg af ” Damenes Butik”  - onsdag den 19.april

 Grillfest – fredag den 5.maj

 Bustur – torsdag den 18.maj

Med kærlig hilsen

Brugerrådet


