
    

Nyhedsbrev – oktober 2017 

Efteråret har meldt sin ankomst med blæst, regn og bladfald. I 
solskinsminutterne kan man se løvets flotte farver.

Oktober er lige begyndt og vi fejrer den med OKTOBERFEST fredag den 
13.oktober, hvor der er god underholdning med Giro 413 sangene, hvortil der 
hører øl og smørrebrød i store mængder. Husk at købe billetten i god tid. Du 
får 2 billetter for en pris på 60 kr. til. Den anden billet skal gives til en bekendt,
som har brug for at komme hjemmefra og få en god oplevelse.

Jubi !!– vores medlemstal vokser stadig, på nuværende tidspunkt er vi på 669 
medlemmer og vi håber , at vi snart når 700 medlemmer, hvor vi så vil 
holde stor fest med kransekage og champagne. Den ligger klar på køl!
Kender du nogen som endnu ikke er blevet medlem af Kirsebærhaven, så tag 
dem med, så de kan opleve husets stemning og husets hærligheder.

Den 20.september holdt vi afslutning med fællesspisning og gåtur på 1-5 km. 
En meget vellykket sundhedsuge med mange deltagere og spændende 
sundhedstilbud.
Tæl skridt- konkurrencen blev vundet af Erika Bollerslev med 36.645 skridt på 
2.dage. Hovedpræmien hun modtog var et Vivofit 3 – aktivitetsur, så hun kan 
nu holde nøje øje med puls, distance, kalorie og søvnrytme ! Der var også 
trøstepræmier til alle 16 deltagere – aktive gåfolk. Brugerrådet vil gerne sige 
tak og stor ros til hele holdet af frivillige, som var med til at arrangere 
aktiviteter i hele ugen. Vi synes at succesen skal gentages næste år !

Gik du glip af sundhedsugen – så er du heldig at se udklip fra ugen i lokal tv
på www.altv.dk 

Vi har igen i år været så heldige med at få sponsorater på ca. 79.000 kr.
Tusind TAK til Danfoss og Åbenrå kommune for deres støtte til ny 
opvaskemaskine og til støtte til fællesaktiviteter i huset.

Allerede i november vil det være muligt at købe ny medlemskort for 2018 , 
således at alle kan købe dem i god tid, så det letter betalingen i skranken i 
receptionen. Prisen er fortsat 100 kr.
Det er også nu muligt at købe en gavekort til huset, eller medlemskort til 
andre. Spørg i receptionen.

http://www.altv.dk/


    
Fremover vil det ikke være muligt at reservere billetter til arrangementer ,
busturer eller fester. Det udleveres kun billetter mod kontant betaling. Der skal
også fremover forevises gyldigt medlemskort ved køb af billet, såfremt  
man skal købe flere billetter for flere deltagere skal der fremvises gyldigt 
medlemskort for hvert medlem.

Har du brug for hjælp til indkøb af togbilletter - DSB, kan man få hjælp til 
dette hver onsdag fra 10-12 ved henvendelse til IT-hjælp i Kirsebærhaven.

Har du gode ideer til aktiviteter i huset eller til fester – så kom ind på kontoret 
for at dele ideerne med os !

Se nye tilbud til efteråret:

 Fredag den 10.november – Mortensaften

 Torsdag den 30.november – Gospelkoncert

 Fredag den 15.december - Julefrokost

Brugerrådet ønsker jer alle et godt efterår !

Sundhedsuge – konkurrencedeltagere 
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