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Den varmeste sommer i mands minde  
Få dage inden vi lukkede til ferie, afholdt vi vor traditionelle Sct. Hans fest med stor tilslut-

ning og godt humør, selvom det småregnede. Vi måtte trække inden for og klare os med et 

stort billede af et flot bål på bagvæggen i den store sal. Og leverandøren af pølser forsikrer, 

at vi til næste år får rigtige ringriderpølser til middagen.      

Selvom Sct. Hans aften stod i 

regnens tegn, så kom varmen 

snarest efter for fuldt drøn og 

blev bare ved og ved helt frem til 

august. Da vi åbnede Kirsebær-

haven igen mandag den 30. juli 

var det også med høj sol fra mor-

genstunden. 120 medlemmer var 

mødt frem for at være med til at 

byde den nye sæson velkommen 

over en kop kaffe og lækre 

hjemmebagte boller. Brugerrå-

det og arrangementsudvalget orienterede om efterårets aktiviteter.  

Efterårssæson med masser af aktiviteter. 
I efterårssæsonen byder vi på en række kortere (4-6 timer) indkøbs busture til Brørup og 

Højer markeder samt Citti Park og Förde Park i Flensborg. Der vil også være et foredrag af 

en erfaren museumsinspektør om Aabenraa som skibsfartsby og naturligvis den traditio-

nelle grisefest, mortensaften og julefrokost. 

Kirsebærhaven tilbyder fortsat omkring 40 forskellige aktiviteter, som man frit kan tilmelde 

sig og deltage i. I dette efterår starter vi endvidere 4 nye aktiviteter. Det er KOL-træning, 

hjerte-hold, cykel træningshold og glaskunst. 

I oktober afvikler vi den store Sundhedsuge, hvor vi får demonstration i brugen af hjerte-

startere og genoplivning. Desuden sundhedstorvedag med forskellige patientforeninger og 

så afsluttes ugen med fællesspisning. Det fortæller vi mere om i et kommende nyhedsbrev. 

 

Foto fra åbningen  



Og så hædrer vi vore mange frivillige for deres store indsats for 

Kirsebærhaven. 
Uden vore mange flittige frivillige – omkring 120 i alt – kunne Kirsebærhaven slet ikke fun-

gere. Det ligger i hele vort grundlag. I Aabenraa Kommunes ældrepolitik er visionen at 

kommunens ældre borgere har mulighed for at deltage aktivt i fællesskaber. Kirsebærha-

ven er tænkt som et kraftcenter i dette. Kommunen stiller lokaler til rådighed, samt lønner 

centerlederen og to medarbejdere, mens medlemmerne står for aktiviteterne og cafeen.      

Vore 120 frivillige styrer de 

mange aktiviteter vi har gang i, 

de arbejder i køkkenet og ca-

feen, vedligeholder vort udstyr, 

sidder i receptionen, på konto-

ret, de gør rent i huset, slår 

græs, passer vor hjemmeside, 

Facebook og opslagstavlen, 

skriver vore nyhedsbreve og 

vore pressemeddelelser og me-

get andet. 

Regering og Folketing har be-

sluttet, at den sidste fredag i september er Danmarks Nationale Frivilligdag. Det er i er-

kendelsen af, at frivillig arbejdet er med til at skabe aktiv deltagelse i samfundet. Frivillig-

dagen 2018 er fredag den 28. september. På Kirsebærhaven vil vi naturligvis også deltage 

ved at fejre vore frivillige med en stor frokost. Den dag holder de frivillige fri og centerle-

delsen og brugerrådet klarer serveringen ved frokosten. Medlemmerne af kommunens 

socialudvalg - og sundhedsudvalg er inviteret, og vi håber, at de har tid til at deltage og 

dermed være med til at hædre vore frivillige.                                       

Har du lyst til at blive frivillig og yde en indsats for at give Kirse-

bærhavens mange medlemmer en god oplevelse? 
Henvend dig i vor reception og få flere oplysninger, eller lad os arrangere, at du bliver ”Fri-

villig for en dag”. Så får du lejlighed til at prøve det, og vurdere om det er noget for dig. 

Hvor finder jeg oplysningerne om aktiviteterne? 
Hold øje med vor hjemmeside www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk og den store op-

slagstavle ved receptionen, hvor alle vore aktiviteter annonceres. Hent også vor efterårs 

brochure, som bl.a. har en stor ugeoversigt med tidspunkter for alle aktiviteterne. 

Brugerrådet. 

   

 

http://www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk/

