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Nyhedsbrev, forår 2021  
Seniorsektionen i Region Syd  
 
Kære seniorer 
GODT NYTÅR og velkommen til tidligere og nye læsere af dette 
nyhedsbrev. Vi glæder os så meget til at se jer igen, når Corona er 
vel overstået. Det har været et helt anderledes år 2020, og det 
bliver år 2021 også. To gange har vi måtte aflyse vores fysiske 
årsmøde og generalforsamling - desværre. Heldigvis blev den 
afholdt online. 
  
Oprindeligt havde vi aftalt to arrangementer i foråret, men da ingen 
ved, hvornår Danmark åbner op igen, og vi igen må mødes med 
hinanden, bliver det et anderledes nyhedsbrev.  
 
I efteråret prøvede vi med et månedligt Cafe-møde i Kolding på 
Tobbers Madbar. Desværre viste det sig ikke at være bæredygtigt, 
hvorfor vi lukker denne aktivitet. Vi vil i den nye 
arrangementsgruppe drøfte, om vi skal prøve i Odense.  
Vi skulle også have været til Vadehavscenteret i februar.  
Vadehavscentret ligger midt i Nationalpark Vadehavet, der er 
Danmarks største nationalpark. Områdets enestående natur og 
kultur var grundlaget for udnævnelsen til nationalpark 2010.  
Et arrangement vi håber kan gennemføres på et senere tidspunkt.  
 
Byvandring i Odense onsdag den 2.juni, 2021 kl. 10.00  
Fra gammelt til Nyt. Fra Munke Mose snor vi os gennem gamle 
gader og bygninger. Vi ender ved Brandts Klædefabrik og Rosenbæk 
Kareen - en gammel industri, der blev byens kulturcentrum.  
Bagefter på cafe eller restaurant med en lidt større frokost. 
Nærmere oplysninger kommer, når vi er tættere på datoen.  
Pris pr. deltager 150 kr.  
Tilmelding til:  
Britta Møller på mail. Brittalu@privat.dk, eller Birte Frank 
(arrangører).  
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Den nuværende arrangementsgruppe består af: Ulla Christophersen 
fra Middelfart, Britta Møller og Birte Frank fra Odense og Gunhild 
Svanevik, Haderslev og Helene Wright fra Toftlund.  
Lise Færch, Odense, indtræder i gruppen til foråret 2021, valgt til 
bestyrelsen for Syddanmark.  
 
Vær venligst opmærksom på, at I tilmelder jer til arrangørerne og 
betaling til kasserer Britta Møller.  
 
Ny bank og kontonummer 
Egenbetaling: Overføres altid til vores kasserer Britta Møller, Lån og 
Spar, kontonummer: 0400-402 660 9017.  
 
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 15o kr. fra hjemsted 
til arrangement, eller hvor starten af turen er beskrevet. Bilkørende 
kan under visse omstændigheder opnå refusion. Standardblanket til 
refusion skal hentes fra DS hjemmeside.  
 
På snarligt gensyn. 
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