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Sundhedsugen blev en stor succes.  
Sundhedsugen løb af stablen over tre dage i den sidste uge af oktober. Der var stor tilmel-

ding til alle tre dage. Hele 5 hold à 10-12 personer fik 

den første dag en rigtig god undervisning i hjertestar-

ter og kunstig åndedræt. Dag 2 var der sundheds tor-

vedag, hvor 12 patientforeninger stillede op med in-

formations stande. Der var en god stemning med vel-

besøgte stande og kø ved de forskellige tests. På af-

slutningsdagen var der fællesspisning med sund mad i 

en fyldt sal. Den efterfølgende kaffe blev suppleret 

med et interessant foredrag om ”hverdagen med dia-

betes”.    

Besøg af GrønnegadeCentret, Hillerød. 
Da Aabenraa Kommune for snart 5 år siden besluttede at etablere Kirsebærhavens Aktivi-

tetscenter hentede man flere af grund ideerne fra GrønnegadeCentret i Hillerød, som alle-

rede havde eksisteret i en række år. Det har efterfølgende ført til en god kontakt mellem 

de to centerledere og de to brugerråd, herunder enkelte besøg hos hinanden for at ud-

veksle erfaringer. I slutningen af september kom 

en gruppe fra GrønnegadeCentret på besøg her i 

Aabenraa.  

Gruppen blev vist rundt og orienteret om de 

mange aktiviteter vi har gang i. Danseholdet var i 

fuld gang og gruppen blev inviteret til at deltage. 

Det sagde de beredvilligt ja tak til og kom efter 

nogen tid sveddryppende ud fra salen. 

Også GrønnegadeCentret har voksende med-

lemstal og dermed også de samme problemer 

med manglende plads, som vi har.     
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Nyt fra køkkenet. 

Fra midten af november er det muligt at betale med 

mobile Pay i cafeteriet. Det er nemt at bruge.  

Prøv det. 

Men du kan naturligvis stadig betale kontant. 

 

November og december byder også på en række arrangementer. 
Selv om dagene er blevet kortere og vi nærmer os den travle juletid, er der stadig masser 

af muligheder for at afprøve nogle af vore mere end 40 løbende aktivitetstilbud eller må-

ske det netop opstartede hold i glaskunst.  Kom og prøv om der er noget for dig. 

Julen nærmer sig og fredag den 30. november arrangerer vi ”Julehygge og julebazar ” og 

lidt nærmere jul fredag den 14. december ”Julefrokost”. Billetterne er til salg i recepti-

onen. 

 

Det nye år – 2019.   

Det nye år indleder vi onsdag den 2. januar kl. 10.00   med vor traditionelle store 

åbningsfest (nytårskur), hvor vi serverer gratis kaffe og rundstykker. 

 

NB! NB! NB! 

Husk at forny dit medlemskab. 
Allerede fra 1. december kan du forny dit medlemskab i  

receptionen.  

Det koster fortsat kun 100 kr. om året. 

 

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. Check også vor Facebook 

side Kirsebærhaven -  og så kan du også i receptionen hente vor efterårs brochure, som 

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

Brugerrådet ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår.  

 

er et medlemskort 

http://www.kirsebaerhavensaktivitetscenter.dk/

