
Seniorsektion Nords nyhedsbrev for 1. halvår af 2022. 

 

Kære alle i Seniorsektionen. 

Rigtig Godt Nytår!  

Som bekendt er meget i skrivende stund lukket ned pga Corona-restriktioner, 

men vi håber, at forårets arrangementer lader sig gennemføre, og at I har lyst 

til at deltage i dem – både fra Øst, Syd og Nord. 

 

Forårets kalender ser således ud:  

 

Tur til Trivselshuset, Asagården 55, 7500 Holstebro den 3. marts 2022 

kl. 10.00 – 15.00. 

Vi skal besøge boligområdet Trekanten i Holstebro. Det har været udsat 

boligområde, som også på et tidspunkt har stået på den såkaldte ’ghettoliste’.  

I Trekanten Holstebro bor der ca. 3500 personer, og området er kendt for sin 

store alsidighed i beboersammensætningen. Beboerne kommer fra hele verden 

og er med til at skabe et levende og spændende boligområde med plads til 

alle. 

Vi mødes kl. 10.00 i Trivselshuset, Asagården 55, hvor vi får en kop kaffe/the 

m. brød. Herefter vil lederen af den boligsociale helhedsplan Anja Klok Schou 

fortælle om boligområdets historie og et oplæg om arbejdet i området: 

”Boligsocialt arbejde – hvorfor og hvordan”.  

Ca. kl. 13.00 får vi frokost fra den lokale café Kamoon, som laver en fin mezze 

til os. Drikkevarer er for egen regning. Kamoon er en socialøkonomisk 

virksomhed, som beskæftiger mange medarbejdere fra lokalområdet. 

Efter frokosten skal vi på en lille spadseretur på Den Grønne Rute, hvor vi ved 

selvsyn får et indtryk af boligområdet, som gennem de senere år er blevet 

renoveret, både hvad angår boligerne og det omkringliggende areal. 

Ca. kl. 14.30 får kaffe/the og småkager i Trivselshuset, og vi får forhåbentlig 

også et kort oplæg af en syrisk kvinde, som er kommet hertil som flygtning, og 

som snart færdiggør sin uddannelse som socialrådgiver.  

Du kan læse mere om Trivselshusets mange aktiviteter på hjemmesiden 

www.trekantenholstebro.dk  

Tilmelding til Kirsten Madsen: kirstenm48@gmail.com 

http://www.trekantenholstebro.dk/
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Frist for tilmelding: fredag den 18.februar 

Pris for deltagelse: 100 kr 

Betaling til konto: 0400-4026908375. 

Transport dertil: Tjek Rejseplanen.  

Kommer I med tog, afgår bybus nr. 1 mod Døesvej kl 9.45 fra 

Trafikterminalen, som ligger lige til højre, når man kommer ud fra banegården. 

Stå af ved 6. stop Asagården/Thorsvej. Derfra er der 362 meter at gå. 

Kommer I i bil, er der en stor P-plads på stedet.  

Der ydes delvis rejserefusion efter gældende regler. 

 

Der udsendes ikke yderligere invitation til arrangementet. 

Arrangører: Eva Hallgren, mail: evahallgren@gmail.com,  tlf. 31227385 og 

Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf. 60664175. 

 

 

Seniorsektionens bestyrelse oplyser, at der afholdes  

ordinær generalforsamling og Årsmøde den 28.-29.april 2022 på Zleep 

Hotel i Høje Taastrup. 

Generalforsamlingen finder sted den 28.april kl. 13.00. 

 

 

Tur til Livø til juni 2022. 

I 2020 havde seniorsektion Syd og Nord sammen planlagt en ø-tur til Livø – 

med overnatning på Livø Feriecenter. Den måtte desværre aflyses pga Corona-

nedlukning.  

Nu forsøger vi igen.  

Datoerne ligger endnu ikke endeligt fast, men vi stiler mod en tur fra tirsdag 

den 21.6.til onsdag den 22.6.22. 

Livø er beliggende i Limfjorden og er kendt for sin smukke og stærkt varierede 

natur og for i en årrække at have huset et asyl for udviklingshæmmede og 

kriminelle mænd - en pendant til Sprogø, som havde et tilsvarende pigehjem. 

Livø har været fredet siden 1977 og ejes nu af Naturstyrelsen. 

mailto:evahallgren@gmail.com
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Turen tilrettelægges, så der er mulighed for deltagelse fra alle 3 regioner. Vi 

ankommer således til Livø tirsdag eftermiddag og sejler retur onsdag 

eftermiddag.  

Forventet egenbetaling vil være ca. 600 kr. alt inkl. 

Så snart vi kender de endelige datoer, sender vi mail ud til jer alle i 

Seniorsektionen. 

 

Arrangører:  

Gunhild Svanevik (mail: gunhild.svanevik@webspeed.dk) fra sektion Syd 

Ellen Gravesen: (mail: ellengravesen@yahoo.dk) fra sektion Nord 

Anne-Grethe Andersen (mail: aga8230@gmail.com) fra sektion Nord. 

 

Månedligt Frokosttræf 

 

Der er fortsat frokosttræf i Århus den sidste tirsdag i hver måned (bortset fra 

juli og december) klokken 12-14.  

Det sker på Cafe Folkestedet, Carl Blochs gade 2, 8000 Århus C. 

Der skal ikke ske tilmelding. Vi bestiller og betaler hver især for mad og drikke. 

Vi tilstræber, at minimum en af os fra arrangementsgruppen deltager. 

 

Arrangementsgruppen består af følgende personer: 

Dorte Perra, tlf. 5162 0029, mail: diperra@post.cybercity.dk 

Kirsten Madsen, tlf. 6066 4175, mail: kirstenm48@gmail.com 

Eva Hallgren, tlf. 3122 7385, mail: evahallgren@gmail.com 

Ellen Gravesen, tlf. 4057 4516, mail: ellengravesen@yahoo.dk 

Anne-Grethe Andersen, tlf. 2991 4812, mail: aga8230@gmail.com 

 

Forslag til arrangementer modtages gerne. Kontakt da en af os herom. Måske 

kan vi lave arrangementet i fællesskab. 
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Mange hilsner og på gensyn fra  

Arrangementsgruppen. 


