
Nyhedsbrev første halvdel af 2020 

 

Til alle jer fra alle os: Godt nytår 

 

 

Mange af jer har fortalt, at I kun læser om arrangementerne og ikke hele nyhedsbrevet. Vi vil derfor 

opfordre jer til at læse hele brevet, for der er ofte vigtige informationer. Det samme gælder for 

invitationerne.  
Julefrokosten 2019 blev igen holdt på restaurant 56 grader. Der kom 72 glade og forventningsfulde 

seniorer inkl. formanden –  Baseret på tilbagemeldinger fra forrige års deltagere, var der bestilt 

mere mad og en dessert. Det betød også, at deltagerbetalingen  blev lidt højere. På grund af en 

anderledes bordopstilling blev pladserne ikke fordelt ved lodtrækning, så alle deltagerne satte sig, 

hvor de ville. Der var  igen mange festlige indslag fra de aktive deltagere, hvilket bidrog yderligere 

til den gode stemning.  

 

På generalforsamlingen 2018 blev det besluttet, at der skal være generalforsamling i lige år.  

Årsmødet og generalforsamling finder sted i Svendborg i dagene og 21. og 22. april 2020 

 

Karla: 
De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh. V foregår på følgende datoer: 4. 

februar, 3. marts, 7. april, 5. maj og 2. juni mellem kl. 12-14. 

Der vil som altid være en repræsentant fra Arrangementsgruppen til stede. Alle er velkomne, der er 

ingen tilmelding, man møder bare op. Frokost og drikkevarer er for egen regning. 

Hvis du er medlem af Ældresagen, får du rabat på maden, men du skal huske at give besked om 

medlemskab, før du bestiller mad. 

 

 

Lidt om forårets arrangementer: 

 
5. februar 2020: Hus Forbi og i Hus 

Vi mødes på cafe G, hvor vi får et foredrag om Hus Forbi ved en bladsælger og Jimmy Rohde fra 

salgsafdelingen. 

Derefter spiser vi frokost på Cafe G.  

Efter frokosten skal vi høre foredrag og have en rundvisning i Skt. Aleksander Nevskij - den 

russisk-ortodokse kirke i Bredgade 

Arrangementet er udbudt. 

 

16. april 2020: Fra ungeindsats til historisk kirkegård 

Vi skal til Nørrebro for at besøge den socialøkonomiske virksomhed FRAK, som hjælper gadens 

unge med  fritidsjobs. Formålet er at gøre de unge gode til at arbejde og samtidig forebygge 

kriminalitet.  

Efter frokost fortsætter vi til  Assistens Kirkegård, hvor vi får en historisk rundvisning. 

 

19. maj 2020: På skygge- eller solsiden? 

Turen går til Næstved med bus fra Hovedbanegården. 

Vi skal først besøge Kriminalforsorgen i Frihed og afdelingen for Intensiv Overvågning (fodlænker)  

Efter en frokost på Rådhuskroen fortsætter vi med bussen til Herlufsholm kostskole, hvor vi  på en 

rundvisning vil høre skolens historie og se de historiske bygninger. 

Derefter kører bussen os  tilbage til Hovedbanegården. 

 

 



 

OBS: Nyhedsbrevets orientering om ture og årsmøde er at betragte som en smagsprøve. Der 

vil senere blive udsendt udførlige invitationer. Du kan først tilmelde dig, når du har modtaget 

invitation. Hvis du ikke har modtaget invitation 5 uger før arrangementsdatoen, skal du 

tjekke din spammail. Er der heller ikke invitation der, skal du kontakte DS. 

 

Vedr. tilmelding: 

 

Du skal sende din tilmelding som mail til:  

 

tilmelding.oest@outlook.dk 

 

Du kan ikke forvente at kunne linke til ovenstående mailadresse. 

 

Vær opmærksom på, at tilmeldingen er personlig – du kan  ikke tilmelde andre end dig selv. 

 

 

Mange hilsener 

Arrangementsgruppen 

Anne Dahl Petersen, Ingerlise Jensen, Brita Kjølberg og Lise Madsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


