
  

Nyhedsbrev 
April 2020 

Brugerrådet håber at I alle har haft en rigtigt god påske trods Corona krisen og lukningen af 

Kirsebærhaven,- og håber at I alle er ved godt mod.  

Vi glæder os til at komme i gang igen, og det kan ikke gå for hurtigt. Det er dog stadig usikkert 

hvornår det bliver. Vi håber, at vi får mulighed for at starte langsomt op i maj/juni, - men 

afventer nærmere udmelding fra Folketinget og fra Aabenraa Kommune.  Hold derfor øje med 

informationer på facebook og på vores hjemmeside. 

Uanset hvornår vi får lov at åbne igen, bliver det dog en lidt anerledes hverdag for os alle 

sammen med en del restriktioner og omfattende hygiejne regler. 

Dette skulle have været et forårs nyhedsbrev kun med positiv omtale. Men hvad er vi gået glip 

af indtil nu – den daglige omgang med venner og bekendte i Kirsebærhaven, godt fælleskab - 

generalforsamlingen-modeopvisning-påskefrokost-mormor mad og vi skulle have fejret 

Genforeningen, men det kommer bare senere i efteråret.   

Brugerrådet har nu holdt et møde i Kirsebærhaven i sidste uge.  

Efter en grundig drøftelse var der enighed om følgende:  

Vi vil udarbejde en åbningsplan, som ligger klar til, når vi får lov at åbne igen. Den vil 

indeholde: 

• Beskrivelse af visse mindre grupper ( max. 10 personer ) som ikke er risikogrupper 

kan mødes til aktiviteter af forskellig art - både indendørs og udendørs 

• Alle andre tidligere planlagte arrangementer/aktiviteter aflyses frem til august  

• Det antages at Kirsebærhaven kan åbne efter sommerferien d. 3 august 2020, men dog 

uden den traditionelle åbningsfest 

• Den udsatte generalforsamling planlægges gennemført i september 2020. 

• Den udsatte Genforeningsudstilling planlægges gennemført i oktober 2020 



Så når vi kommer gang igen så hold øje med opslagstavlen, der kommer alle datoerne for de 

forskellige arrangementer. 

Joanna (leder) er tilbage i Kirsebærhaven efter en " corona pause" , så hvis der er nogle som 

har behov for at have nogen at snakke med, er man velkommen til at ringe til hende og få en 

snak om løst og fast - så BARE RING på 73 76 76 16. 

Winnie, Fleur og Pia (medarbejdere) har vellykket lavet hovedrengøring i hele huset i marts 

måned. De er nu udlånt til andre opgaver på Special- Og Rehabiliteringscenteret i Rødekro, 

hvor de hjælper andre kollegaer med presserende opgaver. 

Ove Jensen, Poul og Lene Nielsen (frivillige) har været i gang i motionsrummet, hvor vi har 

lavet mere plads til jer og flyttet skaber til andre lokaler. Tak til jer 3 ! 

Vi håber at vi alle sammen ses snart igen !! 

 

 

 

Med forårshilsen BRUGERRÅDET 
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