Nyhedsbrev – maj-juni 2017
” Kom maj du søde milde” – det gør vi skam også i Kirsebærhaven.
I øjeblikket undersøger vi om der er behov for ” mobile pay” til betaling
af medlemsbetaling, fester og bustture og hvad vil det koster os i ekstra omkostninger og
gebyrer.
Vore stole trænger til ompolstring. Vi har besluttet på generalforsamlingen at bruge vores
overskud til fornyelse af betræk på alle stole i den store sal. Udskiftning sker op til
sommerferien, så ingen bliver belastet af dette. Et par frivillige ” håndværkere går i gang med
den uge, inden vi lukker.
Frivillige holder festen onsdag den 15. juni, hvor vi skal på udflugt til Vejen for at blive
inspireret af et andet aktivitetscenter Knudepunktet. Vi håber at komme hjem med ny
inspiration og ide til vores hus.
Jubi !!– vores medlemstal vokser stadig, vi har nu 549 dejlige medlemmer.
Vi planlægger nye tilbud til efteråret. Til alle kørestolsbrugere ønsker vi at starte et nyt
gymnastikhold op i starten af september. Det er vigtigt, at vi har aktiviteter, som alle kan
benytte. I september starter vi også malehold, zumba, sang til moderne sange ( Kim Larsen ,
John Mogensen, Benny Andersen osv. ) og mange andre ting, som I hører i august om.
I maj måned har vi fået ny klub i Kirsebærhaven – Fotoklub. Vi er glade for at de har valgt os
som deres base.
Der er fremsagt et ønske om, at etablere teleslynge og projektor i mødelokale 1, så vi kan
holde foredrag og diverse møder med moderne teknik. Brugerrådet har bevilliget 20.000 kr. til
dette formål.
Så skal der gøres et stykke arbejde nemlig hovedrengøring i uge 30 – planlægning er
I gang. Har du lyst at give hånd – så kontakt Winnie.
Til slut skal lige nævnes, at vores arrangement udvalg arbejder med mange ny tiltag til
efteråret som f.eks. mange spændende busture, grisefest, gospelkoncert, undervisning af
kørelærer, mortensaften og julefrokost med mere.
Vi har også planer om en sundhedsuge i september ( uge 38 ). Det er forsat i støbeskeen, så I
hører nærmere i august.
Onsdag den 21.juni kl.19- holder vi i samarbejde med Alzheimerforeningen en rigtig god
foredrag om børn til biskop Jan Lindhard – ” Voksne børn, som pårørende til demente” – husk
at købe billetten i god tid.
Og den 23.juni – SANT HANS fest – billetter er snart i salg !
Kirsebærhaven holder lukket i ugerne 27,28,29 og 30 - fra den 1.juli til den 30.juli .
Vi glæder os til at se jer alle igen mandag den 31. juli kl. 10.00 til ÅBENT HUS.
Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer – vi ses igen i august !
Med SOMMER-hilsen -Brugerrådet

