
Nyhedsbrev første halvdel af 2022 fra Seniorsektionen Region Øst 
 

Til alle jer fra alle os:   GODT NYTÅR 

 

Julefrokosten 2021 blev gennemført efter alle sikkerhedsregler. Deltagerne viste 

coronapas, mange var nytestede, og der var håndsprit alle vegne.   

Afdelingsleder i Pakhuset Arno Sten Andreasen holdt et spændende, underholdende 

og oplysende foredrag om Frelsens Hær. 

Maden var arrangeret, så der var til 4 personer pr. fad. Desværre havde vi været nødt 

til at aflyse sange og underholdende indslag. Der deltog 57 seniorer. 

     

Generalforsamling og årsmøde 

Seniorsektionens bestyrelse har oplyst, 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. 

 

Nyt medlem til arrangementsgruppen 

Ingerlise har efter flere år i bestyrelsen og arrangementsgruppen valgt at kaste sig 

over andre aktiviteter. Derfor håber vi, der er en af jer, der vil og har lyst til at træde 

ind i arrangementsgruppen. I er velkommen til at ringe til en af os. (tlf. numre side 2) 
 

Arrangementer 

Der er planlagt 3 arrangementer – men gennemførelse afhænger af Corona-regler.   

Det første arrangement, som finder sted 26.1.22, er allerede udbudt, men vi vil 

alligevel præsentere det nedenfor. 

 

Vedr. tilmelding: 

Det er vigtigt, at I bruger den rigtige mailadresse, når I tilmelder jer: 

tilmelding.oest@outlook.dk 

Vær opmærksom på, at tilmeldingen er personlig – Man kan altså ikke tilmelde andre 

end sig selv. 

 

Karla 

De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh. V fortsætter og 

foregår på følgende datoer: 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni mellem kl. 12-

14.- men også her må vi afvente, hvordan coronaen udvikler sig. 

 

Lidt om forårets arrangementer: 
26. januar 2022: ”Forskellige vilkår” skulle have været årets første arrangement. 

Coronatallene betyder, vi nu har valgt at aflyse aftalerne med Cafe G. Planen var, at 

vi skulle høre Fransiska Mannerup, der er tidligere anbragt og nu sidder i bestyrelsen, 

fortælle om De anbragtes Vilkår. Efter frokost skulle vi følges ad til 

Amalienborgmuseet for at se både særudstillingen og den faste udstilling. 

Vi håber, at arrangementet kan gennemføres senere. 
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18. marts 2022: Baba - fordi far er vigtig – og Grundtvig 

Vi skal høre om, hvordan Baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så 

de bliver gode, aktive rollemodeller for deres børn og aktive deltagere i 

lokalsamfundet. Efter frokost er der rundvisning i Grundtvigs Kirke. 

 

1. juni 2022: Forskellige muligheder(eller: Der er forskel) 

Vi kører med bus til Næstved, hvor vi i Kriminalforsorgen bl.a. skal høre om 

forvaltningen af fodlænkeordningen. Efter frokost vil vi blive vist rundt på 

Herlufsholm kostskole, hvorefter bussen returnerer til København. 

 

OBS: Nyhedsbrevets orientering om ture er at betragte som en smagsprøve. Der 

vil senere blive udsendt udførlige invitationer. Man kan først tilmelde sig, når 

man har modtaget invitationen. Den udsendes 5 uger før, arrangementet finder 

sted.   

 

Mange hilsener 

Anne Dahl Petersen   Jonny Holme-Pedersen  Brita Kjølberg og Lise Madsen 

       tlf.  22505045             tlf. 30321361                  tlf. 23847075       tlf. 28968386 

 

 


