Nyhedsbrev anden halvdel af 2020 fra Seniorsektion Region
Øst.
Vi håber, I har haft en dejlig sommertid uden Corona.
Efter en længere pause for at undgå smitte genoptager vi nu meget forsigtigt
aktiviteterne. Vi har i efteråret fravalgt de socialfaglige indslag, da disse
sædvanligvis afholdes indendørs.
Vi har første gang valgt et udendørsarrangement i form af en rundvisning i
Mindelunden i Hellerup efterfulgt af en frokost i Rotunden. Frokosten kan
indtages inden- eller udendørs. Arrangementet afvikles 16. september. Der er
sendt invitation ud.
Forløber første tur godt, vil næste arrangement blive afholdt 7. oktober, hvor vi
skal mødes på Cafe Frihedsmuseet kl. 12 for at spise frokost sammen. Derefter
vil der være rundvisning på Frihedsmuseet. Vi skal deles i 2 hold. Første hold
starter kl. 13.15 og andet hold kl. 14.00. De til enhver tid gældende Coronasikkerhedsregler vil blive overholdt.
Årsmøde og generalforsamling finder sted i Svendborg i dagen 17. og 18.
november 2020.
Julefrokost afholdes i år den 2. december - igen bliver det på restaurant 56
grader. Deltagerantallet bliver begrænset pga. Corona.
Karla:
De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh. V foregår på
følgende datoer 6. oktober, 3. november og 1. december 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.
Henvendelse fra Dansk Flygtningehjælp om bisidderordning på Sjælland.
Seniorsektionen har modtaget nedenstående henvendelse fra Dansk
Flygtningehjælp v/ projektkonsulent Mathilde Aalborg Nielsen om pilotprojekt
om bisidderordning på Sjælland. Bestyrelsen har besluttet at udsende
henvendelsen sammen med nyhedsbrevet fra Øst:

Jeg skriver til jer, da vi DRC Dansk Flygtningehjælp netop nu opstarter et pilotprojekt på Sjælland
som giver flygtninge mulighed for at få en frivillig bisidder med til samtaler hos myndighederne.
Det kan f.eks. være til møder i kommunen og i styrelser. Vi rækker derfor ud til foreninger, hvor vi
tænker, at der kunne være personer der har lyst til at blive frivillige bisiddere. Her kan I læse om
projektet og hvad det vil sige at være frivillig bisidder: https://flygtning.dk/frivillig/blivbisidder
- Jeg håber I vil dele opslaget blandt jeres medlemmer .
Hvis man har lyst til at være med, sender man en kort beskrivelse af, hvem man er, og hvorfor man
har lyst til at være bisidder til bisidder@drc.ngo senest d. 10. september.”

OBS: Nyhedsbrevets orientering om ture og årsmøde er at betragte som en
smagsprøve. Der vil senere blive udsendt udførlige invitationer. 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

