
Nyhedsbrev nr 2 fra Seniorsektion Nord - 2. halvår 2020. 

 

Kære tidligere og nye læsere af nyhedsbrevet. 

Forårssæsonen 2020 blev, som alle ved, slet ikke som forventet. Vi nåede her i Sektion Nord at 
afholde arrangementet på Moesgaard Museum i februar måned, hvorefter efterfølgende 
arrangementer måtte aflyses. 

Nu er vi tilbage igen med håb og forventning om, at arrangementerne til efteråret kan 
gennemføres. Vi håber derfor også, at I vil være med. 

____________________________________________________________ 

Efterårets kalender ser således ud: 

Tirsdag den 29.9.: kulturtur til Holstebro 

Tirsdag den 17.11.til onsdag den 18.11.: Årsmøde og generalforsamling i Svendborg 

Fredag d. 11.12.: julefrokost på restaurant Thors Mølle i Århus. 

__________________________________________________________ 

Først nogle generelle og praktiske oplysninger: 

Tilmelding til arrangementerne sker 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 kontobestyreren: oplys kun navn på 
deltager(e). Indtil tilmeldingsfristens udløb kan man melde fra og få evt. indbetalt egenbetaling 
refunderet. Efter dette tidspunkt hæfter man for egenbetalingen. 

Det er Erik Lund, der administrerer bankkontoen. Mail: erikdengamle@yahoo.dk , tlf./sms; 4062 
2597. 

Særlige kostønsker (allergier, vegetar mv) kan næsten altid imødekommes, hvis vi får det oplyst 
ved tilmeldingen. 

Tilskud til transportudgifter ydes i et vist omfang, når udgifter (billigste offentlige 
transportmiddel) overstiger 150 kr. fra hjemsted til arrangement, eller hvor starten på turen er 
beskrevet. Bilkørende kan under visse omstændigheder også opnå refusion. Standardblanket mhp 
refusion hentes fra DS’s hjemmeside, der findes ved klik her: http://www.socialraadgiverne.dk/Fag 
og debat/Sektioner/Seniorsektionen/Rejserefusion. 

Seniorer i alle 3 sektioner – Nord, Syd og Øst – er meget velkomne til vores arrangementer. 
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Beskrivelse af de kommende arrangementer: 

 

Tirsdag den 29. september 2020. 

Kulturtur til Holstebro. 

Holstebro – kulturen til forskel. Med disse ord fra Holstebro Kommunes slogan vil vi gerne invitere 
til en kulturtur til Holstebro. 

Holstebro Kommune har igennem mange år haft kulturen som et omdrejningspunkt for 
kommunens udvikling. Det tog rigtig fart i midten af ’60-erne, da kommunen invitererede Odin 
Teatret til at have fast base i Holstebro og derudover købet skulpturen ’Kvinde på kærre’, som er 
skabt af den verdensberømte schweiziske kunstner Alberto Giacometti. 

Vi mødes ved ’Kvinde på Kærre’, Nørregade 25, 7500 Holstebro kl. 09.55, hvor vi oplever Maren, 
som hun kaldes i daglig tale, stige op af sit natlogi under pladsen foran Det gamle Rådhus kl. 10.00. 
Herefter vil vi få formiddagskaffe på Hotel Schaumburg, som er et af de ældste hoteller i byen.  

Efter kaffen vil vi gå en tur gennem Gågaden, hvor man kan opleve en del af den kunstneriske 
udsmykning af byen. Spadsereturen, som er på ca. 830 meter, fører os til de to museer Holstebro 
Kunstmuseum og Holstebro Museum, som ligger i den samme bygning. Efter en gennemgribende 
udvidelse og renovering fremstår de to museer nu som et kulturelt fyrtårn i byen.  

På Kunstmuseet vil vi kl. 12.00 få en guidet rundvisning i både den permanente samling og den nye 
særudstilling – PÅ KANTEN AF EN VERDEN I FORANDRING.  

Efter rundvisningen spiser vi frokost ca. kl. 13.30 i museernes restaurant Støberiet. Her får vi 
serveret en bondeomelet med kylling eller kartofler. Oplys venligst dit ønske ved tilmeldingen – 
eller hvis der i øvrigt skal tages særlige hensyn til forplejningen. Drikkevarer for egen regning. 

Efter frokosten er der mulighed for på egen hånd at udforske udstillingerne i Holstebro Museum. 

Museerne lukker kl. 16.00. Fra museerne er der ca. 1,5 km. til banegården. 

Praktiske oplysninger: Hvis du kommer med tog, så skal du tage et tog, som ankommer til 
Holstebro kl. 09.35. Her vil der være en person, som tager imod og viser vej til ’Kvinde på Kærre’. 

Hvis du kommer i bil, kan det anbefales at parkere i P-huset i Skolegade 24, 7500 Holstebro. De 
øverste etager er til længerevarende parkering. Fra P-huset er der ca. 350 meters gang til ’Kvinde 
på kærre’. Følg Biblioteksstien under P-huset, fortsæt lige ud ad Sct. Jørgens Bakke, drej til højre 
og gå få meter langs Holstebro Bibliotek og derefter til venstre ad Rådhusstræde, som munder ud i 
Gågaden, og på hjørnet på venstre hånd finder du Det gamle Rådhus og ’Kvinde på kærre’. 

Deltagerpris: 150 kr.  

Tilmelding: til Eva Hallgren, e-mail evahallgren@gmail.com el. tlf. 31227385. Oplys venligst, om du 
kommer med tog eller i bil. Oplys gerne dit telefonnummer, hvis du vil kontaktes om fælles 
transport. 



Betaling: til Erik Lund på konto 4925 4925635561. Oplys kun deltagernavn. 

Frist for tilmelding og betaling: 21. september 2020. 

Arrangører: Eva Hallgren, e-mail: evahallgren@gmail.com, tlf. 31227385 og Erik Lund, e-mail: 
erikdengamle@yahoo.dk, tlf. 40622597. 

 

 

Tirsdag den 17.november til onsdag den 18.november. 

 Generalforsamling og Årsmøde på Svendborg vandrehjem. 

Forårets generalforsamling og årsmøde blev som bekendt aflyst pga Corona-pandemien og udsat 
til ovennævnte datoer. De, der var optaget på det planlagte årsmøde i april, har fortrinsret til at 
deltage.  

Det forventes, at der åbnes for tilmeldinger via DS’s hjemmeside den 9. september 2020. 

 

 

Fredag den 11.december 2020. 

JULEFROKOST. 

Vi skal igen i år indtage vores julefrokost på restaurant Thors Mølle, Thors Møllevej 15, 8000 
Århus. 

Restaurantens filosofi er enkel, smagen skal være i centrum og alt laves fra bunden med lokale, 
sæsonbestemte råvarer. Maden sidste år var virkelig god. 

Restauranten ligger i smukke omgivelser, et “stenkast” fra byen og alligevel helt ude i skoven. 

Egenbetaling vil blive ca. kr. 250 - 275 kr. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen, den 11. DECEMBER 2020! 

Vi sender fornyet invitation ud i oktober/november måned, hvor endelig pris, tilmeldingsfrist samt 
flere detaljer om Julefrokosten vil fremgå. 

Arrangører: Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk, tlf. 51620029 

Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf. 60664175. 

 

 

 



Månedligt frokosttræf:             !!  Obs ændring af sted i Århus  !! 

Vi fortsætter med at invitere til frokosttræf 2 steder i Region Nord. Det er et uforpligtende møde, 
hvor der ikke skal ske tilmelding, og enhver bestiller og betaler for mad og drikke. 

Det sker året rundt, bortset fra juli og december måned. 

I Holstebro er der frokosttræf den sidste onsdag i måneden kl 11.30. 

Det finder sted i Aktivitetscentret, Danmarksgade 13A, 7500 Holstebro, i cafeen på 1. sal. Eva 
Hallgren og/eller Erik Lund vil sidde bagest i lokalet. 

I Århus foregår det den sidste tirsdag i måneden kl 12 til ca 14.  

Da Klostercafe’en er lukket, vil frokosten fremover – fra tirsdag den 25. august – finde sted på 
Folkestedet, Carl Blochs Gade 2, Århus C. 

 

Om arrangementsgruppen: 

Aage Mogensen har besluttet at stoppe efter mange års stor indsats i gruppen. 

Vi søger derfor et nyt medlem. Skulle du have lyst til at være med til at udvikle og afvikle 
arrangementer her i Sektion Nord, da kontakt en af os i arrangementsgruppen inden den 4. 
november, hvor vi har møde igen.  

Nuværende arrangementsgruppe består af flg. 

Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk, tlf./sms:  5162 0029 

Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com tlf./sms: 6066 4175 

Erik Lund, mail: erikdengamle@yahoo.dk , tlf./sms: 40622597 

Eva Hallgren, mail: evahallgren@gmail.com, tlf/sms: 3122 7385 

Anne-Grethe Andersen, mail: aga8230@gmail.com, tlf/sms: 2991 4812. 

 

På gensyn til efterårssæsonen! 

På arrangementsgruppens vegne  

Anne-Grethe Andersen 
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