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Medlem nummer 800 blev fejret.  
I begyndelsen af september fik vi tilmelding af medlem nummer 800. Det var Finn Dall. Det 

skulle fejres med fuldt honnør – og det blev det fre-

dag den 21. september, hvor alle medlemmer var 

inviteret til champagne og kransekage.  

Vi er meget stolte af, at vi allerede nu, kun 4 år efter 

etableringen af Kirsebærhavens Aktivitetscenter er 

nået et så stort medlemstal. Og det vokser stadig. Så 

mon ikke vi når medlem nummer 900 inden jul. 

Bagsiden af denne fine medalje er desværre – som 

alle kan se – at vi lokalemæssigt er ved at sprænge 

alle rammer. Men det problem arbejder brugerrådet hårdt på at løse.     

”Frivillig Fredag” fejret på Kirsebærhavens Aktivitetscenter. 
Folketinget har udnævnt den sidste fredag i september til ”Danmarks Nationale Frivillig-

dag”. På den dag fejrer det officielle Danmark den store indsats landets mange ulønnede 

frivillige gennem hele året udøver i idrætsforeninger, skoler, ældrecentre osv. osv. – og slår  

dermed fast, at den frivillige indsats bliver værdsat.   

Kirsebærhavens Aktivitetscenter er med sine omkring 120 frivillige et af de steder i landet, 

hvor det frivillige element står aller stærkest. Vore frivillige sikrer, at vore lokaler og køk-

ken står flot ryddelige og rengjorte hver dag, at cafeteriet er klar med friskbragte kager og 

nysmurt smørrebrød, at vort udstyr bliver holdt i or-

den, at receptionen er bemandet osv. og ikke mindst 

at vore mere end 40 forskellige aktiviteter har aktive 

og inspirerende instruktører og trænere. 

Det fejrede vi med en stor frokost på dagen. Byrådets 

Social- og Sundhedsudvalg viste, at de værdsætter 

vore frivilliges arbejdsindsats ved at både formanden 

og to af medlemmerne deltog i frokosten, hvor de, 

iklædt forklæde, deltog i serveringen ved frokosten – 

som frivillige for en dag.  
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 Har du lyst til at blive frivillig 

og yde en indsats for at give 

vore mange medlemmer en 

god oplevelse? 

Henvend dig i vor reception og få 

flere oplysninger, eller lad os arran-

gere, at du bliver ”Frivillig for en 

dag”. Så får du lejlighed til at prøve 

det, og vurdere om det er noget for 

dig.  

Den spændende Sundhedsuge nærmer sig. 
I uge 43 fra den 23-26. oktober løber ”SUNDHEDSUGEN” af stablen. Om tirsdagen er der 

kursus i brug af hjertestarter. Der gives kursusbevis. Med tilskud fra TRYG-fonden serveres 

3 stk. smørrebrød og en vand/øl for blot 25 kr. Om 

onsdagen er der Sundhedstorvedag, hvor hele 13 

forskellige patientforeninger vil have stande, hvor 

de vil besvare spørgsmål. Og om fredagen er der 

foredrag om sund mad, som afsluttes med fælles-

spisning, der koster 50 kr.   

NB! Husk billetter til tirsdag og fredag. De skal 

købes senest den 19. oktober og er bindende.  

Oktober byder også på arrangementer med ”Fællessang og dans” 

samt ”Modeopvisning”. 
Efteråret er et godt tidspunkt at afprøve nogle af vore mere end 40 løbende aktivitetstil-

bud. Desuden er vi ved at starte 4 nye aktiviteter op. Det er Cykel træningshold, hjerte  

hold, glaskunst og KOL-træning. Kom og prøv om der er noget for dig. 

Og så arrangerer vi fredag den 12. oktober ”Fællessang og dans” med støtte fra 

Den Nordslesvigske Kvindeforenings Fond. Der er stadig ledige pladser.  

Onsdag den 17. oktober arrangerer vi ”Modeopvisning” i samarbejde med en af hu-

sets faste foreninger ”Pionererne”. 

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. 
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