
     

Nyhedsbrev – december 2017  
 
Selv om året 2017 snart er godt brugt betyder det intet for Kirsebærhavens 

Aktivitetscenter. Med 716 dejlige og aktive medlemmer er vi altid friske! 
JA – vi har nu fejret vores medlem nummer 700 ! 

 
Aktiviteterne vælter stadig frem og vi har 4 nye tilbud til jer til foråret:  

floorball( hockey), smart-træning , dart og kroket. 
Hør nærmere os se på opslagstavlen til januar. 
 

Året 2018 bliver heller ikke kedelig mht. vores fester og arrangementer. 
Det er besluttet i Brugerrådet at husets faste fester – som f.eks. Grisefest, 

julefrokost, påskefrokost - vil vi fremover afholde 2 gange, så så mange som 
mulig af brugere kan deltage i disse. Når vi nu har vi også mange medlemmer! 

    
Januar 2018 byder bl.a. på et dilettantstykke i slutningen af måneden. Vi har 

også planlagt i foråret singlefest, foredrag om Grækenland med spisning, 
lystfiskersejlads med M/S Mik Pedersen, fernisage, og meget mere. Vores ny 
program udkommer først den 11.december – hvor I kan læse mere. Husk at 

hente brochuren i receptionen. 
 

Vi har lavet nye regler omkring husdyr i huset. Se på opslagstavlen – vi 
opfordrer alle hundeejere til at holde deres dyr udenfor centret – ved anviste 

steder udenfor. 
 

Det kommer nogen småjusteringer i priser i cafeteria fra 1.januar. Lagkage 
kommer til at koste fremover 15 kr. stk. og smørrebrød vil koste 12 eller 15 

kr. afhængig af indholdet. 
 
Der kommer også ændringer på personalefronten fra 2018.  

Britta – vores køkkenchef vender tilbage til Mad og Måltider, hvor vi har lånt 
hende fra – vi siger 1000 TAK til hende og ønsker hende held og lykke 

fremover. Winnie vil overtage styringen af køkken efter Britta. 
Pia – som har været hos os som afløser for Iben – vil komme til os hver 

mandag og være ansvarlig for aktiviteter mandag og måske være med til at 
starte nye tilbud – hvem ved...  

 
Men stadig er vi jo i 2017 – og alle de ugentlige aktiviteter fortsætter. 
Vi skal jo nok alle have lidt juleferie.  

Aktivitetscentret holder lukket allerede fra fredag den 22. december kl.13 - 
MEN tirsdag den 2.januar 2018 er vi friske igen med rundstykker og kaffe til 

alle medlemmer kl.10 – ifølge traditionen. 
Husk at forny medlemskort til 2018. Prisen er fortsat 100 kr. 



     
 
Nyd nu hyggestemingen i aktivitetscentret, julen er jo så dejlig. 

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et rigtig godt nytår! 
 

Vi glæder os til at gense jer igen den 2. januar 2018. 
 

  

Brugerrådet ønsker alle           

 
 


