
NYHEDSBREV – marts 2019  

Siden sidst. 

Kirsebærhaven har holdt generalforsamling i begyndelsen af 

marts.Der var stor medlemsinteresse for at deltage, i det der deltog 

over 110 medlemmer. Formandens beretning, regnskab og budget 

blev alle godkendt. 

Der var tre medlemmer af brugerrådet på valg. De blev alle 

genvalgt. Den ene suppleant blev også genvalgt, og så blev der 

valgt en ny suppleant til Brugerrådet. Formand for brugerrådet er 

fortsat Bjarne Andreasen. Billedet af det nye brugerråd, kan ses på 

opslagstavlen på Kirsebærhavens Aktivitetscenter. 

Det nye Rejseudvalg er kommet godt i gang og har nu arrangeret 

en tur til Friedrichstadt, som er en heldagstur. På turen gøres der 

stop forskellige steder af særlig interesse og skønhed. Turen 

gennemføres d. 11.maj og koster kr. 450,00. Rejseudvalget er i 

gang med, at planlægge en 3 dages tur til efteråret.  

I forbindelse med udvikling og fornyelse af tilbud til medlemmer 

er der nu dannet en Diskussionsklub hvor alt kan blive diskuteret. 

Det første diskussionsmøde begynder d. 2. april.  

Med forårets komme er forberedelserne til Krolf sæsonen  gået i 

gang. Sæsonen starter lige efter påske. Der er plads til flere 

deltagere på holdene. 



I hundredåret for første verdenskrigs afslutning og Sønderjyllands 

genforening med Danmark er der på nationalt og ikke mindst i 

Sønderjylland lagt op til at fejre disse mærkedage. På 

Kirsebærhaven er der et foredrag d. 3. maj ved Rene Rasmussen 

om 1st. verdenskrigs afslutning. Kom og vær med til en 

spændende eftermiddag. Billetter kan købes i receptionen. 

Der planlægges flere arrangementer over temaet Genforening 

2020. Blandt andet søger brugerrådet, at skaffe midler til flere 

arrangementer i år og til næste år i samarbejde med flere 

institutioner. Der efterlyses gode ideer til dette fra alle. 

”Malerinderne” har lørdag d. 23 marts holdt en stor udstilling af 

egne malerier. Der var både fotos, akvareller og lærreder samt 

dekorerede sten med på udstillingen. Udstillingen var velbesøgt.  

Udstillingen kan beses i resten af uge 24. 

 I Fitnessrummet kan man nu få målt forskellige parametre 

angående kroppen. Vi håber at udstyret vil være til glæde og 

inspiration. 

Der nu skaffet midler til installering af aircondition i Fitness 

rummet. Installationen er planlagt til begyndelsen af april måned. 

Til slut ønskes alle en rigtig god påske.   

Brugerrådet. 

 



 

    

 

  

  

 


