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Nyhedsbrev for 2. halvår af 2021  
Seniorsektionen i Region Nord 
 
Kære alle - såvel tidligere som nye læsere af nyhedsbrevet.  
 
1. halvår af 2021 blev som bekendt ikke helt som planlagt pga. 
corona-nedlukning i starten af 2021.  
 
Det lykkedes os ikke at gennemføre arrangementet på kunstmuseet 
ARos i marts måned. Derimod afholdt vi den udskudte julefrokost 
fra 2020 – nu som sommerfrokost på Thors Mølle ved Århus i det 
smukkest tænkelige junivejr. Det var dejligt at kunne mødes igen.  
 
Som situationen er nu, hvor langt de fleste af os er blevet 
vaccineret, planlægger vi at gennemføre 2 arrangementer i dette 
halvår, da seniorsektionens årsmøde også finder sted her i 
sensommeren. Vi har koncentreret os om kulturelle og sociale 
arrangementer, da vi formoder, at det i disse tider vil være 
forbundet med vanskeligheder at aflægge besøg på sociale 
institutioner.  
 
Efterårets kalender  
 
Torsdag den 16. til fredag den 17.september: Årsmøde i 
Svendborg med titlen: Fattigdom i et individuelt, socialpolitisk og 
myndighedsperspektiv.  
Arrangementet har været udbudt via Dansk Socialrådgiverforenings 
kursuskalender, og ansøgningsfristen var den 12.8.  
 
Tirsdag den 26. oktober: Besøg på Papirfabrikken (papirmuseet) i 
Silkeborg. Papirmuseet er et levende museum, et produktionssted 
for håndgjort papir. Det har til huse i Silkeborg på den gamle 
Silkeborg Papirfabrik i de gamle produktionslokaler for håndgjort 
papir. Papirmuseet er et arbejdende museum, hvor der stadig 
produceres håndgjort papir. Dels demonstreres det gamle håndværk 
stadig, hvor man i sin tid fremstillede papiret til de danske 
pengesedler, og dels kan publikum selv forsøge sig som 
papirmagere og øse et ark papir.  
Dagens arrangement starter kl. 10 med kaffe og en bolle på den 
nærliggende Cafe Stryget, Papirfabrikken 80.  
Derefter går vi over til Papirmuseet, hvor vi kl. 11.00 have en 
rundvisning, hvor der fortælles historier om Silkeborg bys opståen, 
papirmaskinen, pengesedler, Drewsen, vandmærker og meget 
mere.  
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Alle besøgende laver deres eget håndgjorte papir sammen med 
museets papirmagere, og vi får også et stykke med hjem.  
Kl. 13 til ca. 14.30 afslutter vi dagens program med en let frokost 
(Quice Lorrain) på den nærliggende cafe Evald, Papirfabrikken 10.B.  
Forventet pris: kr. 125.  
 
Invitation til arrangementet udsendes medio september, hvor 
detaljer vedr. tilmelding, tilmeldingsfrist og betaling vil fremgå.  
Arrangører er: Dorte Perra og Ellen Graversen.  
 
Torsdag den 25.november: En dag på ARoS  
Normalt ville vi have inviteret til julefrokost på dette tidspunkt af 
året. Sidste års julefrokost blev som nævnt udsat til sommerfrokost 
i juni måned, og et arrangement på ARoS i foråret blev aflyst. Hvad 
er da mere oplagt end at invitere til en dag på ARoS i stedet for 
julefrokost?  
Så gem julesangene til næste år og lad os i stedet mødes på ARoS!  
Her skal vi primært se den omfangsrige udstilling af den 
verdensberømte britiske maler J.M.W.Turner: Sun is God. 
Udstillingen byder på mere end 100 værker, hvor naturens kræfter 
kommer til udtryk.  
Vi planlægger efter at mødes ved 10.30 tiden, så også udenbys 
medlemmer har mulighed for at deltage. Først skal vi have en 
grundig rundvisning i udstillingen, hvorefter der er dækket op til en 
dejlig frokost efterfulgt af kaffe og kage. Efter frokosten er der 
mulighed for at vende tilbage til Turner og i øvrigt gå på opdagelse i 
museets øvrige udstillinger, spadsere en tur rundt i Regnbuen, og 
måske finde en julegave i ARoS’ rige udvalg af gaveideer på ARoS 
markedet.  
Prisen for at deltage i arrangementet bliver ca. 200 kr.  
Invitation med yderligere detaljer om tilmelding, tilmeldingsfrist og 
betaling udsendes medio oktober.  
Arrangører: Kirsten Madsen og Anne-Grethe Andersen  
 
Månedligt frokosttræf:  
Vi fortsætter med at invitere til frokosttræf i Århus. Det er et 
uforpligtende møde, hvor der ikke skal ske tilmelding, og hvor vi 
hver især bestiller og betaler for mad og drikke.  
Frokosttræffet foregår den sidste tirsdag i måneden (bortset fra juli 
og december måned) fra kl. 12 -14. på cafeen på Folkestedet, Carl 
Blochs Gade 2, Århus C. Vi tilstræber, at der er en fra 
arrangementsgruppen til stede hver gang.  
 
Arrangementsgruppen består af følgende personer:  
Dorte Perra: tlf.5162 0029; Email:diperra@post.cybercity.dk  
Kirsten Madsen: tlf.6066 4175; Email: kirsten48@gmail.com  
Eva Hallgren: Tlf. 3122 7385; Email: evahallgren@gmail.com  
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Ellen Gravesen: Tlf. 4057 4516; Email: ellengravesen@yahoo.dk  
Anne-Grethe Andersen: Tlf.2991 4812; Email: aga8230@gmail.com  
Har du forslag til arrangementer til næste sæson, er du meget 
velkommen til at kontakte en af os herom. Måske kan vi lave 
arrangementet i fællesskab.  
 
Mange hilsener og på gensyn fra arrangementsgruppen. 
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