Nyhedsbrev nr. 1 fra Seniorsektion Nord, første halvår 2020.
Allerførst: Godt nytår til alle - og velkommen til tidligere og nye læsere af nyhedsbrevet.
Vi i arrangementsgruppen håber, at I også i denne sæson har lyst til at deltage i vores arrangementer. Som
bekendt kan alle medlemmer deltage i alle 3 sektioners arrangementer. Derfor udsendes nyhedsbrevene
samtidigt fra Dansk Socialrådgiverforening.
Vi har i denne sæson valgt at udbyde 2 arrangementer, idet der i dette forår også afholdes landsdækkende
årsmøde og generalforsamling.
Vores kalender ser derfor således ud:
Tirsdag den 25.2.: Besøg på Moesgaard Museum
Tirsdag den 22.4. til onsdag den 23.4.: Årsmøde og generalforsamling i Svendborg
Tirsdag den 16.6. til onsdag den 17.6.: Tur til Livø – med overnatning.
Men først nogle generelle praktiske oplysninger:
Tilmelding til arrangementerne går ikke som hidtil til Aage Mogensen, men til en af arrangørerne. Det vil
fremgå af det konkrete arrangement.
Egenbetaling overføres senest ved tilmeldingsfristens udløb til konto: 4925 – 4925635561. Gør det let for
jer selv og for kontobestyreren: Oplys kun navn på deltager(e). Indtil tilmeldingsfristens udløb kan man
melde fra og få evt. indbetalt egenbetaling refunderet. Efter dette tidspunkt hæftes for egenbetalingen.
Det er Erik Lund, der administrerer bankkontoen. Mail: erikdengamle@yahoo.dk , tlf./sms: 4062 2597.
Særlige kostønsker (vegetar, allergi mv) kan næsten altid imødekommes, hvis vi får det oplyst ved
tilmeldingen.
Tilskud til transportudgifter ydes i et vist omfang, når udgiften (billigste offentlige transportmiddel osv.)
overstiger 150 kr. fra hjemsted til arrangement, eller hvor start på turen er beskrevet. Bilkørende kan under
visse omstændigheder også opnå refusion. Standardblanket mhp. refusion skal hentes fra DS’s hjemmeside,
der findes ved klik her: http://www.socialraadgiverne.dk /Fag og
debat/Sektioner/Seniorsektionen/Rejserefusion.

Og nu til de konkrete arrangementer:
TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020.
Tag med på tur til Moesgaard Museum.
Vi skal se en ny, stor og særdeles anmelderrost særudstilling, “På vej mod katastrofen -Pompeji og
Herkulanum”.

Vi mødes kl. 10.00 i forhallen for at få styr på det praktiske, årskort mv.
Kl. 10.15 - 10.45 nyder vi en bolle og kaffe i den stemningsfyldte café på Moesgaard Museum.
Kl. 10.45 får vi en guidet rundvisning i Pompejiudstillingen, tager ca. 1 time. Der vil herefter være lejlighed
til, på egen hånd, at se museets faste udstilling.
Kl. 13.00 - 14.30 afsluttes arrangementet med en let frokost i museets café.
Praktiske oplysninger:
Moesgaard Museum (MOMU) er beliggende, Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg.
Der henvises til REJSEPLAN. Fra Århus H, går bybus nr. 18 direkte til Museet og kan tages fra Park Alle eller
fra M. P. Bruuns Gade.
DELTAGERPRIS: kr. 190,Frist for tilmelding og betaling er MANDAG den 16. februar, kl. 12.00.
Tilmelding til DORTE PERRA, diperra@post.cybercity.dk Tlf. 51620029. HUSK at oplyse om evt. årskort til
Moesgaard Museum!
Betaling til Erik Lund, på konto: 4925 4925635561. Oplys kun deltagernavn og INTET andet!
Arrangører: Dorte Perra, e-mail: diperra@post.cybercity.dk Tlf. 51620029 og Kirsten Madsen, e-mail:
kirstenm48@gmail.com , tlf. 60664175.

TIRSDAG DEN 22. APRIL TIL ONSDAG DEN 23. APRIL.
Årsmøde og generalforsamling i Svendborg. Se særskilt invitation.

TIRSDAG DEN 16. JUNI TIL ONSDAG DEN 17. JUNI.
Tur til Livø
I et samarbejde mellem region Syd og Nord arrangerer vi en ø-tur – med overnatning – til den lille smukke
Limfjords-ø Livø.
Livø er kendt for sin smukke og stærkt varierede natur og for i en årrække at have huset et asyl for
udviklingshæmmede og kriminelle mænd; en pendant til Sprogø, som havde et tilsvarende pigehjem. Livø
har været fredet siden 1977 og ejes nu af Naturstyrelsen.
Turen tilrettelægges, så der er mulighed for at deltagere fra alle 3 regioner kan være med. Vi ankommer
således til Livø med færge fra Rønbjerg midt på tirsdag eftermiddag, og sejler retur onsdag eftermiddag.

Overnatningen sker i enkelt- eller dobbeltværelser på øens feriecenter, der er indrettet i bygninger, der
tidligere husede asylet. Stedet sørger ligeledes for vores forplejning.
Egenbetalingen forventes at blive ca. 500-600 kr. inklusiv færgebillet, måltider, guide og overnatning.
Vi sender detaljeret invitation og program ud til alle i april 2020, hvorefter man kan tilmelde sig turen.
Arrangører:
Gunhild Svanevik (Region Syd) mailadresse: gunhild.svanevik@webspeed.dk, tlf. 6165 3715
Anne-Grethe Andersen (Region Nord), mail: aga8230@gmail.com, tlf. 2991 4812

Frokosttræf
Vi fortsætter med at invitere til frokosttræf 2 steder i Region Nord. Det er et uforpligtende møde, hvor der
ikke skal tilmeldes og enhver bestiller og betaler for mad og drikke. Det sker året rundt – bortset fra juli og
december.
I Holstebro er der frokosttræf den sidste onsdag i måneden kl 11.30. Det finder sted i Aktivitetscentret,
Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro, i Cafeen på 1.sal. Eva Hallgren og/eller Erik vil sidde bagerst i lokalet.
I Århus foregår det den sidste tirsdag i måneden kl 12.00 ( til ca. 14.00 ) i Klostercafeens ”Aneværelse”,
Klostergade 37, 8000 Århus C.

Vi håber vi ses!
På arrangementsgruppens vegne
Anne-Grethe Andersen

