
Nyhedsbrev efteråret 2020 
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 3 nye arrangementer her i efteråret 2020 
 
 
I arrangementsgruppen har vi besluttet at prøve med et månedlig Cafe møde i 
Kolding. Det bliver den første mandag i hver måned. 
Første møde bliver mandag den 7. september kl. 12.00 på Tobbers Madbar, 
Klostergade 27 B, 6000 Kolding. 
Man kan parkere gratis på Riberdyb 3. 
Der vil være en til stede fra arrangementsgruppen. Vi håber rigtig meget på at 
seniorsocialrådgiver fra Syd vil komme og deltage.  
 
 
Som I alle ved har der på grund af Corona ikke været afholdt arrangementer siden 
marts 2020.  
Vi håber, I vil bakke op de tre arrangementer her i efteråret.  
 
 
Den nuværende arrangementsgruppe er: Ulla Christophersen fra Middelfart, Britta 
Møller og Birte Frank fra Odense og Gunhild Svanevik, Haderslev og Helle Wright fra 
Toftlund. 
 
Vær venligst opmærksom på, at I tilmelder jer til arrangørerne og betaling til kasserer 
Britta Møller. 
 
Vi vil samtidig gøre jer alle opmærksomme på Generalforsamling og Årsmøde 17-18 
november, som afholdes på Svendborg Vandrehjem. Dagsorden til 
generalforsamlingen kan ses på DS’ hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig. Der 
åbnes for tilmelding den 9. september. 
 
I er velkomne til at deltage i arrangementer i alle tre regioner. 
 
Egenbetaling: overføres altid til vores kasserer Britta Møller, Danske Bank på 
reg. 4092, konto 4092552454 
Vær opmærksom på at din betaling ikke refunderes efter sidste indbetalingsdato. 
Brittas mailadresse er: brittalu@privat.dk 
 
Sig endelig til hvis der er særlige ønsker til kost, da det næsten altid kan 
imødekommes. 
 



Tilskud til transportudgifter. Ydes i et vist omfang, når udgiften (billigste offentlig 
transportmiddel) overstiger 150 kr. fra hjemsted til arrangement, eller hvor starten af 
turen er beskrevet. Bilkørende kan under visse omstændigheder opnå refusion. 
Standartblanket til Refusion skal hentes fra DS hjemmeside. 
 
 
Sensommerens første tur går denne gang til Den Holistiske Højskole i 
Sønderjylland. Datoen er onsdag den 2. september 2020. 
Programmet er udsendt særskilt. Du kan nå at tilmelde dig endnu. 
 
 
Besøg i Reden i Odense, tirsdag den 27.0ktober kl. 9.30, Pjentedamsgade 36. 
Det ligger tæt på banegården. 
 
Reden i Odense er en del af KFUK’s sociale arbejde, som er en privat 
medlemsorganisation, der også Reder i København, Århus og Ålborg. 
Siden 1990 har Reden i Odense været et fristed for kvinder over 18 år, som lever et liv 
præget af misbrug, prostitution, psykiske vanskeligheder og hjemløshed. 
 
Vi mødes præcist kl. 9.30, da der kommer brugere kl. 11.30. Her vil vi vil fået 
fyldestgørende oplæg af kommunikationsmedarbejder i Reden Charlotte Klæbel, og 
kaffe og kage. 
Reden har et stort lokale hvor vi kan være max. 25 personer. Så det er først til mølle-
princippet. 
Efter besøget vil der være mulighed at besøge Redens genbrugsbutik i Overgade, 
inden vi begiver til en let frokost i en af Overgadens fine cafeer. Nærmere oplysning 
om dette, når tiden nærmer sig. 
 
Tilmelding til Birte Frank: mailadresse: birtefrankhansen@gmail.com  senest den 20. 
oktober 
Tlf. 24258508 
 
Egenbetaling 100 kr. som sendes til kasserer Britta Møller, reg. 4092 konto 
4092552454 
 
 
Julefrokost tirsdag den 8.december: 
 
Den årlige Julefrokost bliver på restaurant Skovbakken, som ligger lige ved siden 
af Odense ZOO. Adressen er: Sdr. Boulevard 314, 5000 Odense C. 
Der går bybusser derud fra banegården, og det får I nærmere besked på.  
Frokosten er kl.13.00 
 
Inden frokosten bliver der et arrangement, som I vil hører nærmere om, når tiden 
nærmer sig. Men sæt kryds i kalenderen.  
 
Vi glæder os til at se jer. 
Hilsner Syddanmark 
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