NYHEDSBREV – marts 2018
Efter en forholdsvis mild vinter ringede vi den 1. marts foråret ind med store forventninger til de første forårsdage med spæd sol og lidt varme. Det mente vintergækkerne også – og stak deres hvide hoveder op af jorden.

Men Kong Vinter ville det anderledes. Han var ikke klar til at gå i hi, og sendte i
marts måned under dække af et ganske solidt skydække både sne og kuldegrader fra
Sibirien ind over Aabenraa.
I Kirsebærhavens Aktivitetscenter lader vi os dog ikke gå på af Kong Vinters mærkelige luner. Her er fuld gang i aktiviteterne. Også de nye aktiviteter f. eks. DART og
hockey er der god interesse for.

Siden sidst
Den 12. februar afholdt vi en meget velbesøgt generalforsamling. Den store sal var
fyldt op. Kassereren kunne oplyse, at vi har godt styr på regnskabet – også selvom
2017 bød på et par meget store udgifter til ompolstring af stolene i den store sal og
en ny stor industri opvaskemaskine. Vi fik indvalgt nye medlemmer til Brugerrådet.
Gå ind på vor hjemmeside for at læse hele referatet. Det er
www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk

Centerleder Joanna Wolf meddelte, at aktivitscentret har ansat en ny medarbejder
Fleur Mørk pr. 1. marts. Flere frivillige meldte sig til at deltage i arbejdet i Arrangementsudvalget.
Vi har allerede i år haft et foredrag om det gamle Aabenraa og et foredrag om ferie i
det græske øhav med sejlbåd – til det sidste blev der serveret græsk mad, og vi hørte græsk musik. Vi planlægger et eller flere foredrag senere på året. Hold øje med
den store opslagstavle ved receptionen .

I den kommende tid





fredag 23. marts – påskefrokost
fredag 20. april – fællesspisning m. underholdning af ”De glade pensionister”.
onsdag 25. april – modeopvisning m. ”Pionererne”.
April/maj – fisketur på Aabenraa Fjord

I horisonten – under planlægning til efteråret
En sundhedsuge med motion, ernæring og foredrag samt kursus i brug af hjertestarter er under planlægning med tilskud fra TRYG-fonden.
Vi vil naturligvis afholde vor årlige Sct. Hans fest ligesom vi planlægger en
grill/grisefest. Vi modtager gerne gode ideer til det nye program.

Hvor bliver aktiviteterne annonceret
Alle vore aktiviteter kan som sædvanlig læses på den store tavle ved receptionen.
Hold også øje med vor hjemmeside www.kirsebaerhavensaktivitetscente.dk , hvor vi
annoncerer alle vore aktiviteter. Se også vort medlemsblad med oversigt over, hvor
de enkelte aktiviteter (ugedage og tidspunkter). Bladet fås i receptionen.
Med forhåbning om et godt og solrigt forår – og en GOD PÅSKE.

Brugerrådet

