Til seniorer i Region Syd- samt til interesserede i Region
Nord og Øst
Kære seniorer- velkommen til tidligere og nye læsere af dette nyhedsbrev.
Vi glæder os til at se jer til 2 nye arrangementer her i foråret 2020.
Tak for jeres opbakning til vores arrangementer i efteråret 2019 og de mange tilmeldte
til årets julefrokost.
Til julefrokosten talte flere om vi i Syd skal have en månedlig cafédag, som der er i Øst
og i to steder i Nord. Vi vil drøfte det i arrangementsgruppen på vores næste møde.
Den nuværende arrangementsgruppe er: Ulla Christophersen fra Middelfart, Britta
Møller og Birte Frank fra Odense, Gunhild Svanevik fra Haderslev og Helene Wright
fra Toftlund.
Vær venligst opmærksom på, at I tilmelder jer til arrangørerne og indbetaler
deltagerbetaling til kasser Britta Møller på reg.nr. 4092 kontonr. 4092552454.
I dette forår bliver der et arrangement i Odense og et fælles arrangement med Nord,
hvor turen går til Livø med en overnatning.
Vi vil samtidig gøre jer alle opmærksom på Generalforsamling og Årsmøde den 21.22. april 2020, som afholdes på Svendborg Vandrehjem. Program udsendes særskilt.
I er alle velkomne til at deltage i arrangementer i alle tre regioner.

Tirsdag den 25. februar kl. 10-12
Besøg på Demensfællesskabet, Kallerupvej 58, 5230 Odense M
Vi mødes kl. 10.00 til kaffe og oplæg om:
Demensfællesskabets virke og tilbud v/ centerleder Anja Kajberg, samt oplæg fra
en af centerets brugere om ”livet med demens”
Bus nr. 110,21,61,62 går til Kallerupvej. I får nærmere besked.
Det varer to timer, hvorefter vi bevæger os ind til byen til Café Konrads i Overgade.
Her skal vi indtage en herlig frokost.
Vi kører med hinanden ind til byen.
Egenbetaling: 100 kroner, som indbetales til kasser Britta Møller på reg.nr. 4092
kontonr. 4092552454 senest den 17. februar.
Tilmelding til: Birte Frank mail birtefrankhansen@gmail.com tlf. 24258508

Tur til Livø fra tirsdag den 16. juni - onsdag den 17. juni.
I samarbejde mellem region Syd og Nord arrangerer vi en ø-tur med overnatning til
den 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 således, at der er mulighed for at deltagere fra alle tre 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.
Egenbetaling forventes at blive 500-600 kroner inklusive færgebillet, måltider, guide og
overnatning.
Vi sender detaljeret invitation og program ud til alle i april 2020, hvorefter man kan
tilmelde sig turen.
Gunhild Svanevik (regionSyd) mailadresse gundhild.svanevik@webspeed.dk tlf.
61653715.
Anne-Grethe Andersen (region Nord) aga8230@gmail.com tlf. 29914812

