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NYHEDSBREV efteråret 2021 
Seniorsektionen i Region Syd  
 
Sommeren er omme og vi er klar med et spændende 
efterårsprogram, som vi forhåbentligt kan gennemføre uden COVID 
19-forstyrrelser. Husk at arrangementerne også er åbne for 
medlemmer fra andre regioner  
 
"Tur til Vadehavscentret” Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 
Ribe, tlf. 7544 6161  
tirsdag, den 26. oktober 2021, kl. 10.30.  
Program: Kaffebord kl. 10.30-11.00 på Vadehavscentret 
Rundvisning i udstillingen kl. 11.15 – 12.15 Herefter mulighed for at 
færdes på egen hånd i udstillingen frem til kl. 13.00 Frokost kl. 
13.00 – 14.00 Sig til hvis der er særlige ønsker til maden. Herefter 
eventuelt egen vandretur i området og ned til havet. Egenbetaling: 
kr.150 til Britta Møller reg.nr. 0400 kontonr. 4026609017, Lån og  
Spar  
Tilmelding Senest den 19. oktober 2021. til Helene Wright på e-
mail: hekw@mail.dk  
Transport: Hvis problemer med transporten så kontakt Gunhild 
Svanevik e-mail:"gunhild.svanevik@webspeed.dk" Gunhild vil 
arrangere fælleskørsel. Der ydes delvis rejserefusion efter gældende 
regler.  
Vadehavscentret er porten til UNESCO Verdensarv Vadehavet, og 
det unikke nye center er en op-levelse ved første øjesyn. 
Arkitekturen er verdensarkitektur, der i det følsomme og åbne 
marsk – og geestlandskab næsten vokset op af jorden. 
Vadehavscentret ligger midt i Nationalpark Vadehavet, der er 
Danmarksstørste nationalpark. Om-rådets enestående natur og 
kultur var grundlaget for udnævnelsen til nationalpark 2010. Se 
hjemmesiden 2  
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JULEFROKOST Restaurant Skovbakken  
Sdr. Boulevard 314 5000 Odense C (ved ZOO)  
Mandag den 6. december kl 11.30  
Program: Vi mødes på restaurant Skovbakken og begynder under 
holdning med Pipiluk (nr,2 ved DM i Spoken Words 2021  
Dejlig JULEFROKOST (sig til hvis der er særlige hensyn) der er  
åbent for deltager-indslag  
Egenbetaling: kr.150 til Britta Møller reg.nr. 0400 kontonr. 
4026609017, Lån og Spa  
Tilmelding: Senest den 29. november til Birte Frank  
birtefrankhansen@gmail.com  
Transport: Der ydes delvis rejserefusion efter gældende regler.  
 
 
UFORPLIGTENDE MANDAGS STRÆF  
Storms Pakhus, Lerchesgade 4 Odense C  
Den 6.9. – den 4.10. – den 1.11 kl.12.00  
Arrangement-gruppen vil gerne forsøge at lave et mere 
uforpligtende tilbud om samvær, som det er kendt i Aarhus og 
København.  
Vi forsøger med 3 mandags-aftaler (1 mandag i hver måned) på 
Storms Pakhus. Det lig-ger tæt på banegården og den enkelte kan 
vælge mellem mange - mere eller mindre - eksotiske retter.  
Et medlem af arrangement gruppen vil være der og reservere 
et bord. Viser det sig, at der ikke er interesse, ophører 
tilbuddet – MEN MØD OP og giv det en chance 
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