
    

Nyhedsbrev – august- september 2017 

Efter en sommerferie med regn og sol åbnede vi Kirsebærhaven!

Med et brag af gratis morgenkaffe, hvor ca. 130 mødte frem til en rigtig 
hyggelig morgen. Vi var også meget glade for, at kunne sige goddag til 12 nye 
vi har nu pt. 599 medlemmer.

Hvad byder den nye sæson så på ?  - i kan allerede nu godt begynde at glæde 
jer. Der vil være lidt for en hver smag, såsom zumba, yoga, de fem Tibetanere,
venepumpeøvelser og pilates, samt malegruppe. Derforuden mange af de 
velkendte ting.

I sommerferien var der mange frivillige som IKKE lå på den lade side. Vores 
hus blev rigtig godt rengjort. Hvis i trænger til et lille hvil, kan i sætte jer ned 
og nyde de ompolstrede stole!

Er i til ture ud af huset, har arrangementsudvalget planlagt i alt 8 busture for 
efterårssæsonen. Se på opslagstavlen – hvor vi skal hen i efteråret ! – bla. til 
Mandø, Vadehavscenter, Brørup marked osv.

Vi har nu planlagt en spændende SUNDHEDSUGE fra den 18.-22.september, 
hvor vi bla. skal konkurrere om antal skridt med hverandre, høre 2 spændende
foredrag om motion og om sund kost samt gå en tur sammen – inden vi spiser
sammen! OBS - Der er billetter til nogle tilbud i denne uge.

Vi får besøg af Sundhedscenter, biblioteker, træningsområdet og fra 
forebyggende hjemmebesøg, som alle fortæller om deres tilbud , samt tester 
vores fysiske formåen . 

Hent ugens program i receptionen – så du ikke få glip at alle gode tiltag!

I forbindelse med konkurrencen har vi brug for mange skridttæller – har du 
allerede en du kan låne os – så kontakt kontoret !

Fredag den 1.september – holder vi traditionens tro GRISEFEST – billetter er 
allerede til salg – så skynd dig og hent dem i god tid – det er rift om pladserne.

Glæd jer, det bliver en rigtig god og spændende efterårssæson !! 
  
Med SOMMER-hilsen -Brugerrådet
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