Dansk Socialrådgiverforening
Seniorsektionen

Bestyrelsens beretning 2017-2018
Seniorsektionens bestyrelse har siden generalforsamlingen i 2017 bestået af: Eva Hallgren, formand
(Nord), Anne Kirstine Thomsen, næstformand (Syd), Bjarne Trier Andersen, Kasserer (Øst),
Anne-Grethe Andersen, bestyrelsesmedlem (Nord), Ingerlise Jensen, bestyrelsesmedlem (Øst),
Anne Møller, suppleant (Øst) og Birte Frank, suppleant (Syd).
Bestyrelsen har i perioden holdt 7 møder: 24.05.17 – 31.08.17 – 12.10.17 – 30.11.17 – 10.01.18 –
05.03.18 og 16.04.18.
Seniorsektionen har pr. 16. marts 2018 i alt 1118 medlemmer fordelt med 336 i Nord, 219 i Syd og
558 i Øst samt 5 i udlandet.
Der er i perioden afholdt 16 medlemsarrangementer i de tre regioner. Desuden er der tilbud om
deltagelse i frokostmøder i Aarhus og København en gang om måneden. Tilbuddene udsendes i
form af nyhedsbreve 2 gange om året til alle medlemmer. De kan desuden også ses på
Seniorsektionens hjemmeside. Der henvises til delberetninger fra de 3 arrangementsgrupper sidst i
denne beretning.
På generalforsamlingen i 2017 blev bestyrelsen pålagt at søge om øget økonomisk tildeling til
Seniorsektionen begrundet i det stigende medlemstal. Bestyrelsen har i den anledning haft nogle
drøftelser med Sekretariatet, og det er mundet ud i en ansøgning til Hovedbestyrelsen om flere
midler til Seniorsektionen.
I vores ansøgning nævner vi bl.a., at vores arrangementer trods medlemmerne egenbetaling
vanskeligt kan afholdes inden for vores nuværende budget, at udviklingen af Seniorsektionen vil
kræve øget mødeaktivitet, og at DS ud over en faglig interesse også har et økonomisk incitament i
at flest muligt forbliver seniormedlemmer i længst mulig tid.
I ansøgningen indgår også, at der afsættes penge til, at et antal seniormedlemmer får mulighed for at
deltage i Socialrådgiverdage til nedsat betaling.
Ansøgningen er videresendt til den af HB nedsatte politiske styregruppe, som skal arbejdet med
budget og prioriteringer for 2019-2020. Budget 2019-2020 behandles på Repræsentantskabsmødet i
efteråret 2018. Vi håber selvfølgelig på et positivt udfald af bestyrelsens ansøgning.
I foråret 2017 gennemførte Seniorsektionen en medlemsundersøgelse, og besvarelserne forelå
umiddelbart inden generalforsamlingen i 2017. Siden da har bestyrelsen arbejdet med
undersøgelsens resultater, og vi har især fokuseret på generalforsamlingen/Årsmøde og lokale
medlemsarrangementer. Bestyrelsen nedsatte i sin midte 2 arbejdsgrupper, som hver især har
arbejdet intensivt med emnerne.

Medlemsundersøgelsen viste en udmærket tilfredshed med Seniorsektionens
medlemsarrangementer. Men der var også i de kvalitative tilbagemeldinger forslag til inspiration og
udvikling af vores medlemstilbud. Disse forslag vil bestyrelsens genre følge op på, og dette arbejde
skal naturligvis ske i et tæt samarbejde med de tre arrangementsgrupper.
Bestyrelsen har derfor taget initiativ til afholdelse af et møde mellem bestyrelsen og 2
repræsentanter fra arrangementsgruppe, og det er meningen, at et sådant møde skal afholdes hvert
andet år.
Det første møde er afholdt den 5. marts 2018. Fokus var på udfordringer i arbejdet med at arrangere
lokale medlemstilbud samt på, hvordan vi bedst muligt kan sikre udviklingen heraf i forhold til det
stigende medlemstal. Der blev drøftet ønsker og idéer bl.a. afstemning af udmeldelse af de lokale
økonomiske rammer og gruppernes planlægsfaser og til rekruttering af nye medlemmer af
arrangementsgrupperne. Desuden drøftede vi form og indhold i gruppernes arbejde, og bestyrelsens
forslag til kommissorium for arrangementsgrupper fik et par ord med på vejen. Kommissoriet er
udsendt som orienteringsbilag til generalforsamlingen.
Om generalforsamlingen og Årsmødet har bestyrelsen drøftet fordele og ulemper ved at holde
generalforsamling hvert år. En stor del af bestyrelsens arbejde er bundet op i forberedelse af
generalforsamling hvert år. Desuden er der skabt en kutyme for, at der samtidig med
generalforsamlingen holdes et Årsmøde over et døgn med et socialfagligt indhold.
Bestyrelsen kunne godt tænke sig, at vi fik bedre mulighed for at arbejde med udviklingen af
Seniorsektionen, at vi ikke er bundet op i forberedelse af generalforsamling hvert år, og at der
måske kan skabes muligheder for andre måder at mødes på tværs af landet end ved det traditionelle
Årsmøde hvert år. Bestyrelsens drøftelser er mundet ud i, at bestyrelsen på generalforsamlingen i
2018 fremsætter forslag om, at generalforsamlingen afholdes hvert andet år.
Dette indebærer forslag til vedtægtsændringer, og bestyrelsens forslag hertil behandles på
generalforsamlingen under dagsordenens pkt. Indkomne forslag.
Seniorsektionen var repræsenteret på Socialrådgiverdage 2017 ved Eva Hallgren og Anne Kirstine
Thomsen. Desuden deltog Bjarne Trier Andersen for Historiegruppen. Seniorsektionen havde som
vanligt en reception, hvor bl.a. kommende medlemmer kunne hilse på og høre om Seniorsektionens
mange aktiviteter.
Derudover deltog en række seniormedlemmer på Socialrådgiverdage, idet de havde valgt at tage
imod tilbuddet om deltagelse til nedsat betaling på ’studentervilkår’. Dette blev muligt, da de
studerende ikke benyttede alle deres pladser. Desværre kom tilbuddet lidt sent, så ikke alle, som
havde lyst til at deltage, også havde mulighed herfor. Men de, som deltog, var meget glade for, at
denne mulighed kom. Som tidligere nævnt har bestyrelsen i sin ansøgning om øget økonomisk
tildeling, udtrykt ønske om, at et antal seniormedlemmer får mulighed for at deltage i
Socialrådgiverdage til nedsat betaling.
Seniorsektionen har i perioden indgået et samarbejde med DS’ tre regioner om lokale
medlemsarrangementer med titlen ’Den tredje karriere’, hvor Poul Erik Tindbæk holdt oplæg om

seniorlivets udfordringer og fornøjelser. Der blev afholdt arrangementer i alle tre regioner.
Seniorsektionen var repræsenteret ved 1-2 fra bestyrelsen, og de benyttede naturligvis også
lejligheden til at gøre reklame for Seniorsektionen. Samarbejdet med regionerne og afviklingen af
møderne forløb fint, og vi ser frem til at kunne samarbejde med regionerne om andre arrangementer
i fremtiden.
DS har en historiegruppe, som flere af vore medlemmer sikkert har hørt om eller har bidraget til i
form af indlæg og fortællinger. Historiegruppens medlemmer er alle pensionerede socialrådgivere
og naturligvis også medlemmer af Seniorsektionen. I bestyrelsen synes vi, a det vil være oplagt med
et mere formelt samarbejde, og det er noget, som den nye bestyrelse bør arbejde videre med efter
generalforsamlingen.
Seniorsektionens velkomstbrev til nye medlemmer er blevet revideret, og det første udkast til
revidering af medlemsfolderen er lavet. Medlemsfolderen vil derfor blive endeligt revideret som
noget af det første efter generalforsamlingen. Målet er, at den skal revideres en gang om året. Det
har vi ikke helt kunnet leve op til i denne periode, men nu kommer der en revideret udgave inden
sommerferien.
Vores kontaktperson i DS Charlotte Holmershøj deltager i bestyrelsesmøder efter muligheder og
behov og bidrager med gode og konstruktive input til bestyrelsens arbejde. Desuden koordinerer
Charlotte kontakterne til de forskellige afdelinger og nøglepersoner i Sekretariatet som f.eks.
webmaster, ledelsessekretariatet, medlemsafdeling og fagbladet. Vi synes, samarbejdet fungerer
fint, og der skal lyde en stor til Charlotte for hendes indsats.
Medlemsafdelingen v/Jan Sylvest og Kirsten Nielsen står for alle Seniorsektionens udsendelse til
medlemmerne: velkomstbrev m. folder til nye medlemmer, nyhedsbreve og ’remindere’ om vores
arrangementer. Desuden serviceres bestyrelsens med aktuelle medlemstal, når vi beder herom. Stor
tak til Jan og Kirsten for altid hurtig og smidig formidling af materiale til vores medlemmer.
Sidst med ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores tre arrangementsgrupper. De står for
planlægning og afvikling af alle vores lokale arrangementer inden for de økonomiske rammer, som
bestyrelsen udstikker. Det er et stort arbejde, og der udfoldes både kreativitet og god
medlemsservice i det arbejde. Uden disse engagerede medlemmer kunne vi ikke præsentere så flotte
og indholdsrige arrangementer, som de fremgår af nyhedsbrevene.

På bestyrelsens vegne

Eva Hallgren

Formand

Delberetning vedr. arrangementer i Region Nord – maj 2017 til marts 2018.
I denne periode har vi budt på 5 arrangementer. Derudover fast frokosttræf sidste tirsdag i måneden
på Klostercafeen i Århus.
Den 18. maj 2017 tur til Viborg
I Viborg besøgte vi først bostedet Sct. Mikkel, et bosted for unge voksne mennesker med betydelig
psykisk, social eller fysisk funktionsnedsættelse. Daglig leder socialrådgiver Judith Pedersen og en
medarbejder fortalte om arbejdet på bostedet og gav os en rundvisning. Vi var meget imponerede
over det meget professionelle arbejde der blev gjort.
Vi fik serveret sandwich på bostedet inden vi vandrede til Skovgaard Museet for at få en meget fin
orientering og rundvisning i udstillingen om en af de 7 dødssynder ”hovmod” - en del af et 2017
Kulturhovedstadsprojekt.
Den 13.september 2017 besøg på Center for Misbrugsbehandling i Århus.
Centerleder Vinnie Thomsen lagde ud med at fortælle om den centrets opgaver: at rådgive, støtte og
behandle borgere der har et stofmisbrug. Det er primært unge 18-25 årige hashmisbrugere(+
blandinger) der kommer på centret. Antallet af ældre stofmisbrugere er faldende. 2/3 af de unge har
også andre problemstillinger(angst, psykisk sårbare mv). Aktuelt er der indskrevet 635
stofmisbrugere på Centret.
Centret har tilknyttet særlige botilbud samt et efterværnstilbud: Halvvejshuset samt cafeen Madam
Grøn, der er beliggende i Grønnegade midt i Århus. Her fik vi sandwich samtidig med at vi hørte
om støttearbejdet i den stoffri cafe, netværksarbejdet med de unge og arbejdet på at få dem videre i
livet. En meget spændende og lærerig dag.
Den 9. oktober 2017 tur til Sølund i Skanderborg.
Vi blev budt velkommen af Gitte Henze med kaffe mv i et undervisningslokale i hovedbygningen.
Den tidligere centralinstitution under Statens Åndssvageforsorg, Sølund, hedder nu Landsbyen
Sølund, og har 220 beboere og 800 medarbejdere. I landsbyen er der 20 boenheder, så vidt muligt
tilpasset de enkelte beboeres behov.
Sølunds værdigrundlag er ”gentle teaching”, hvor filosofien og menneskesynet bag er relationer og
kærlighed. Det vigtige er nærvær i relationen mellem medarbejder og beboer, og det allervigtigste
er at møde beboeren på det udviklingstrin vedkommende er. En beboer, der er på et mentalt
udviklingstrin svarende til 9 måneder, skal mødes på det udviklingstrin selvom vedkommende i det
ydre er et voksent menneske.
Efter dette meget spændende oplæg om Sølunds værdigrundlag, og hvordan det praktiseres, hørte vi
om begrebet Snoezel (udviklet i Holland i 70’erne) der handler om sanser og sansepåvirkninger, og

om vores sanser der regulerer vores arousal. Meget interessant. Det kunne vi have hørt meget mere
om. Herefter fik vi frokost bestående af sandwich og vand.

Den 7. december 2017: Jul i Den Gamle By i Århus.
Da det jo var Kulturhovedstads år i år – med ”rethink” som overskrift – skulle julefrokosten også
”rethinkes” i forhold til de senere års tradition for julefrokost i Klostergadecentrets cafe.
Dagen startede med rundvisninger i to forskudte hold i Den Gamle Bys nyeste udstilling: Århus
Fortæller. Der er virkelig meget at fortælle, så der er nok til flere besøg. Samtidig kunne vi snuse til
nogle af de mange andre udstillinger.
Herefter var der utraditionel julebuffet i Entre cafeen. Det utraditionelle bestod i, at det var
overvejende grønne retter, som for hovedparten ikke havde med jul at gøre. Der var dog ris a la
mande og mandelgave, julesang og juleøl ☺
Herefter var der mulighed for yderligere udforskning af museet for de, der havde mere energi.
Den 7.marts 2018 besøg i Det Grønlandske Hus i Århus.
Besøg i det Grønlandske hus i Århus, hvor direktør Jørn Holbech vil gøre os klogere på den
grønlandske kultur og hvilke opgaver Det Grønlandske Hus i Århus løser. Af de ca. 15.000
grønlændere i Danmark er en mindre gruppe af grønlænderne udfordret og klemt i kulturmødet og
her er det grønlandske hus og en række andre aktører med til at gøre en indsats for at lette dette
møde.
Der vil efter oplæggene være mulighed for at kommentere og diskutere de enkelte indslag.
Besøget afsluttes med frokost.

På vegne af initiativgruppen i Nord
Anne-Grethe Andersen

Delberetning fra Region Syd, 2017-2018
18. maj 2017: Tur til Brødremenigheden i Christiansfeld, der i 2015 kom på Unescos liste
over verdenskulturarv
Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed, også kaldet herrnhuterne. Efter
invitation fra kong Christian den 7. grundlagde og byggede brødremenigheden byen i 1773 med ca.
50 smukke rødstenshuse.
Der var god deltagelse til denne tur, hvor vi samledes på centerpladsen lige udenfor Turistkontoret,
hvor den bestilte guide fortalte os om menighedens spændende historie, om hvordan herrnhuterne
kom fra Böhmen og Mähren til DK og påbegyndte opførelsen af det, der blev til byen
Christiansfeld.
En del af beretningen fik vi, mens vi spadserede rundt i byen og så de karakteristiske murstenshuse,
søstrehuset, brødrehuset, enkehuset og kirken, samt Gudsageren (begravelsespladsen).
Frokosten blev indtaget på Brødremenighedens hotel midt i byen, og efterfølgende var der tid til
indkøb af honningkager og til at få et lille kig på byen. Vi var meget heldige med det flotte vejr,
som vi alle glædede os over.
27. juni 2017: Tur til Nyborg Slot m.m., Slotsgade 54, 5800 Nyborg
31 deltagere var vi på denne tur til Nyborg, hvor vi startede med en guidet tur på slottet. Vi fik
fortalt slottets spændende historie som et centralt led i danmarkshistorien, samt en rundvisning i den
aktuelle udstilling om reformationen. Det var lidt sidste udkald i denne omgang, da Nyborg slot er
lukket de næste 3 år, for at gennemgå en total renovering samt udbygning mm., hvilket diverse
udgravninger omkring slottet allerede bar præg af. Man håber herefter, at slottet bliver opført på
Unescos liste over verdens kulturarv.
Efter frokosten besøgte vi Nyborg bymuseum, der ligger i et af Nyborgs ældste huse, den tidligere
borgmestergård. Der blev også tid til et lille kig på en udstilling af lokale billedkunstnere, hvor en af
seniorgruppens medlemmer havde bidraget med fine malerier. Til slut aflagde vi Nyborg Vor frue
Kirke et besøg. En god dag, hvor vi også var begunstiget af fint solskin.
23. august 2017: Sejltur på Haderslev
I det smukkeste vejr mødtes vi, 25 deltagere, på Honnørkajen, hvor der var mulighed for at iagttage
et par seværdigheder før afgang. Det drejede sig bl.a. om den nybyggede Street Dome, en legeplads
for skatere, en gammel grim kornsilo på havneområdet der er forvandlet til et smukt vægmaleri,
samt et par spændende skulpturer, udført af kunstnere fra landsdelen.
Kl. 12 lagde den lille charmerende hjuldamper ”Helene” ud fra kajen, og vi var startet på en dejlig
sejltur ud gennem den smalle fjord, med et rigt varieret plante- og dyreliv samt kulturhistoriske
minder, der vidner om menneskets tusindårige tilknytning til fjorden. På udturen nød vi en to retters
middag.

Vi lagde til ved øen Årø i Lillebælt, hvor der var en times ophold og mulighed for en lille
spadseretur.
Vi sejlede tilbage gennem Årøsund, og havde på hjemturen glæde af den meget vidende, bestilte
guide., samtidig med at vi nød eftermiddagskaffen, inden ”Helene” bragte os tilbage til
udgangspunktet.

3 oktober 2017: Tur til Kerteminde, hvor vi besøgte Johannes Larsen Museet
Vi var 30 deltagere på denne tur, hvor en meget vidende og engageret guide førte os gennem
udstillingen ”En ny tid”, der markerede 100-året for indvielsen af kunstnerhjemmets
maler-værksted. Udstillingen viste malerier og skulpturer udfærdiget af kunstnere, der på det
tidspunkt havde deres gang i det altid meget gæstfri kunstnerhjem, hvor også meninger om kunst og
samfundsforhold blev livligt diskuteret.
Efter frokosten så vi udstillingen omkring ”Ladbytapetet”, en gobelin, der viser en kongebegravelse
i Ladby på Østfyn, udfærdiget af et antal brodøser igennem 6 år og netop færdiggjort. Også her fik
vi – endda ”uden for nummer”, da vi ikke havde bestilt det – en gennemgang af Ladbytapetets
historie, både den om selve Kongebegravelsen og om, hvordan man fik ideen til og udarbejdelsen af
tapetet. Det var lederen af projektet, det var tilstede, og slet ikke kunne lade være med at
fortælle...og fortælle… meget fornemt!
En god oplevelse på en dejlig lun sensommerdag med solskin.

28. november 2017: Årets julefrokost i Odense
Denne dag startede i Nørregårds Teater i Odense, hvor vi efter en kop kaffe overværede en
spændende juleforestilling for 0-99 årige. Forestillingen foregik i små rum med en ”fortælling”
hvert sted, og vi bevægede os fra rum til rum op ad trapper og gennem smalle passager – alt
sammen en udfordring for sanserne.
Der var ca. 40 deltagere, og vi nød efterfølgende, en lækker frokostbuffet på Restaurant Palæet - i
gåafstand fra teatret.

28. februar 2018: Besøg på Psykiatrisk Samling om Middelfart Sindssygeanstalt
Vi var 29 tilmeldte, som næsten alle ankom trods bidende kulde – det var imponerende vejret taget i
betragtning.
Vores guide Hanne, var en fantastisk fortæller. Hun har selv været ansat i 40 år på det psykiatriske
hospital i Middelfart. Det er en utrolig udvikling, psykiatrien har gennemgået, siden hospitalet
åbnede i 1890.

Museet ligger i en stor dejlig bygning, og der er en udvidelse på vej, med effekter og ting fra
Augustenborg og andre psykiatriske hospitaler. Det bliver spændende at følge den udvikling.
Selve museet er virkelig et besøg værd. Historien er i den grad fortalt med tekster, effekter,
uniformer, udstyr, billeder og lyd, tale og smertens udbrud, og meget mere. En tidsrejse i
psykiatrien.
Området er meget smukt beliggende nær vandet. Vi var nogle som trodsede kulden og gik en lille
tur, inden frokosten, som blev indtaget i restaurant Madhouse på området – et hyggeligt sted med
dejlig mad.
Beretningen er skrevet af medlemmer af arrangementsgruppen:
Ingelise Scherning
Birte Frank Hansen og
Anne Kirstine Thomsen

Delberetning vedr. arrangementer i Region Øst juni 2017 til februar 2018
Turen den 7. juni 2017 kaldte vi ”To fantastiske fortællinger”. Vi tog til Birkerød, hvor vi
besøgte Grennesminde, som er et specialundervisnings- og dagbehandlingtilbud til børn og unge
med særlige behov. Vi fik en fin modtagelse af forstanderen og nogle af de unge, som gav os en
rundvisning i små grupper. Det var tydeligt for os, at det var et rart sted at opholde sig, og at
eleverne befandt sig godt på stedet.
Det var blevet tid til frokost, og vi blevet fragtet i bus til Rungsted Havn, hvor vi spiste en
veltillavet pariserbøf. Derefter besøgte vi Karen Blixen museet. Her blev vi også opdelt i mindre
grupper, og en guidet tur gjorde os klogere på Blixens forfatterskab og hendes liv både her og i
Afrika. Til museet hører også en park, men vejret gjorde det ikke attraktivt at opholde sig der. Vi
nød til gengæld stedets cafe.
”De drog vestpå......” hed efterårets første arrangement, som fandt sted 28. august 2017. I første
omgang var vi på Høje-Taastrup Rådhus, hvor foreningens tidligere formand Bettina Post på
forbilledlig vis holdt et oplæg om sit arbejde som borgerrådgiver. Det var både spændende og
interessant at høre om de problemstillinger, som hun arbejder med.
Vi kørte med bus til Kroppedals museum smukt beliggende i udkanten af Vestskoven. Museet var
oprindelig dedikeret Ole Rømer, som havde sit observatorium i området, men vi så en særudstilling
med titlen 99 x VSTGN. Den omhandlede livet på Vestegnen, som det har formet sig gennem
tiderne illustreret ved 99 udstillede genstande hentet fra områdets kirker, lokalforeninger og
indbyggere. Frokosten blev indtaget på museet.
Vi kaldte efterårets næste arrangement, som fandt sted den 10. oktober 2017, for ”Hver sin smag”.
Dagen bød på oplæg af to ansatte ved U-turn, Københavns kommunes center for unge og
rusmidler. Det blev tydeligt for alle deltagere, at der blev gjort et solidt og engageret arbejde for de
unge mellem 14 og 24 år. Arrangementet fandt sted på Cafe G, hvor vi også spiste frokost.
Efterfølgende besøgte vi Det kongelige Festkøkken på Christiansborg. Det rummer en af
Europas største samlinger af kobberkøkkentøj, og vi fik ved en rundvisning syn for sagn. Det var
virkelig imponerede, men desværre er køkkenet ikke i brug længere.
Årets julefrokost/arrangement fandt sted 6. december 2017 og startede på Statens Værksteder
for kunst. Stedet leder, direktør Frederik Hardvendel holdt et oplæg om stedets mange muligheder.
Her kan billedkunstnere, designere, kunsthåndværkere og konservatorer søge om arbejdsophold i en
afgrænset periode, når der er tale om særligt krævende opgaver. Vi besøgte en af de tilknyttede
kunstnere, som fortalte om sit arbejde.
Frokosten på Holmen startede kl. 13, og vi fik også i år herlig mad fra kokken fra Filmskolen. Det
blev endnu en gang en dejlig dag med god stemning, julesange og ikke mindst mandelgave indkøbt
på turen på Christiansborg.
Som det fremgår af det seneste Nyhedsbrev regner vi dog med i fremtiden at finde et nyt sted at
holde julefrokost. Vi vil gerne gøre plads til flere deltagere, og det er ikke muligt i de nuværende
lokaler. Det vil givetvis betyde en fordyrelse af arrangementet, men det håber vi at finde en løsning
på.

2018-sæsonen startede med En mandag i Valby den 29. januar 2018. Vi havde en aftale med to
socialrådgivere fra Scleroseforening, men desværre meldte de afbud i sidste øjeblik p.g.a. sygdom.
Arrangementet blev holdt på cafe Fy og Bi, og de tilmeldte fik chancen for at blive på stedet og
vente på frokosten, eller se sig om i Valby.
Efter frokosten fik vi en herlig rundvisning på Nordisk Film, som er verdens ældst fungerende
filmselskab. Rundvisningen ”Den danske filmskat” gav os et indtryk af stedets betydning, vi så
filmklip og fik de gode historier, som er knyttet til stedet.
Der er fortsat stor interesse for vores arrangementer, og det betyder, at der ikke er plads til alle
tilmeldte i første omgang. Vi håber hver gang, at alle interesserede kommer med, og undervejs
arbejder vi hårdt på at nedbringe ventelisterne. Det er vores indtryk, at de regler, vi har sat op vedr.
tilmelding og betaling, virker efter hensigten, så der i sidste ende er få eller ingen på venteliste. Det
betyder, at selvom man i første omgang ikke får tilbudt en plads, kan det godt betale sig at reservere
dagen alligevel, idet vi med jævne mellemrum oplever, at der lige indtil det sidste er frafald f.eks.
på grund af sygdom, og så bliver pladsen tilbudt til den første på ventelisten.
Det er blevet en fast tradition med frokost på restaurant Karla, Dantes Plads i København, hver
den første tirsdag i måneden kl. 12 – 14, i denne omgang indtil 5. juni 2018. Det giver god
mulighed for at mødes med tidligere kolleger eller andre gode seniorer. Der deltager altid et
medlem fra arrangementsgruppen. Frokosten er for egen regning, men er man medlem af
Ældresagen reduceres prisen.
På vegne af arrangementsgruppen Øst
Ingerlise Jensen
12. februar 2018

