
  

                                                                                                                                                 
Nyhedsbrev SYD foråret ´22 
 

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. 13.0 

 
 
Så tager vi hul på forårssæson med nye arrangementer, som vi håber mange af jer vil deltage i. 
 
 

REDENS KRISECENTER 
Svendsgade 21 Odense 

 
 Tid. 
Besøget finder sted                tirsdag den 22.februar 2022 kl.9.30 (10.00) 
 
Redernes Krisecenter er et landsdækkende krisecenter (§ 109) for kvinder i alderen 18-80 år, der 
er udsat for vold eller trusler om vold. I modsætning til de fleste krisecentre modtager de ikke 
børn, men til gengæld kan kvinderne godt have et misbrug og bruge krisecentret 
 
Program 
Vi begynder med kaffe og rundstykker og deles i 4 gr. som på skift vises rundt på krisecentret mens 
resten drikker kaffe og får snakket af. Tilmeldte fra Odense begynder med rundvisning kl 9.30 – 
resten kan vente med at komme til kl 10.00 
Herefter vil lederen, Marco, fortælle om Krisecentret og svare på spørgsmål 1- 1 1/2 time. 
 
Frokost. 
Kl 13 spiser vi frokost på Oluf Bagers Gård (parkering i kælderen med nedkørsel fra Nørregade el 
Hans Mules gade) 
 
Tilmelding. 
Senest d. 12. februar til lise@faerch-net.dk el telefon 23.23.28.68 
 
Egenbetaling 
125 kr. betales til Britta Møller reg.nr 0400 kontonr. 4026609017 Lån og Spar Bank 
 
Transport. 
Der ydes delvis rejserefusion efter gældende regler. 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                                                 
Ø-MUSEET 

Havnegade 3 
                                                                                     og 

ARRESTEN FAABORG 
Torvet 19 Faaborg 

 
Tid.                                              Torsdag 19. maj 2022 kl. 10.30 
 
I Arresten kommer du helt tæt på både historie og nutid i et dansk arresthus. Alene det at være 

bag tremmer er en særlig oplevelse, som sætter tanker i gang hos både store og små. I Arrestens 

kælder følger du en af Arrestens mange skæbner, fra han får plads som karl på en gård, til han 

ender bag tremmer 
 
Program 
På grund af COVID19 har vi ikke kunnet lave aftaler med museerne, men vi regner med at begynde 
med at besøge Ø-museet og senere Arresten Faaborg. 
 
Frokost 
Vi spiser frokost på en hyggelig Café. 
 
ENDELIGT OG FYLDESGØRENDE PROGRAM SENDES UD SENERE – men sæt bare kryds i kalenderen 
for det bliver til noget. 
 
 
 

2-DAGSTUR TIL  
LIVØ 

 
Tid                                          Tirsdag d. 21.6 – ons 22.6 (der tages lille forbehold) 
 

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.  

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.  

Turen tilrettelægges, så der er mulighed for deltagelse fra alle 3 regioner. Vi ankommer 
således til Livø tirsdag eftermiddag og sejler retur onsdag eftermiddag.  

 



  

                                                                                                                                                 
Egenbetaling 

 Ca. 600 kr. alt inklusiv. Kost og Overnatning i enkeltværelse 

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

Arrangører: Gunhild Svanevik, mail: gunhild.svanevik@webspeed.dk - Region Syd Anne-Grethe 
Andersen, mail: aga8230@gmail.com - Region Nord Ellen Gravesen, mail: 
ellengravesen@yahoo.dk – Region Nord. 

 
 
 
 
 

TRÆF PÅ STORMS PAKHUS FORTSÆTTER 
 
Vores uforpligtende frokost på STORMs PAKHUS har været en succes. Der har været et godt 
fremmøde på 8-12 deltagere. 
Vi fortsætter derfor med at mødes den første mandag om måneden kl 12.00 
7.2 – 7.3 – 4.4. – 2..5 – 7.6 (tirsdag) 
 
 


