
Nyhedsbrev 2. halvdel af 2022 fra Seniorsektionen region Øst. 

 
Vi håber, I har haft en dejlig sommer, og vi glæder os til at kunne afvikle 

arrangementer uden at skulle tænke Coronabegrænsninger ind. 

 

I sidste nyhedsbrev efterlyste vi et nyt medlem til arrangementsgruppen. Det 

lykkedes heldigvis, så nu består gruppen af 5 medlemmer, heraf en repræsentant for 

bestyrelsen. 

 

Efterårets første arrangement er allerede udbudt. Vi skal den 29. august 2022 mødes 

på Café G, hvor vi får et oplæg om Mænds Mødesteder. Vi spiser frokost og 

fortsætter så til Kastellet, hvor vi får en guidet rundvisning.   

 

Den 5. oktober 2022 afholdes andet arrangement. Vi starter igen på Café G. Denne 

gang skal vi høre om, hvordan De Anbragtes Vilkår arbejder på af mindske den 

ulighed i muligheder og vilkår, der eksisterer mellem anbragte og ikke-anbragte børn 

og unge. 

Efter frokost skal vi på Amalienborgmuseet og se ”En Dronnings Smykkeskrin”. 

Arrangementet var oprindeligt udbudt i januar, men blev aflyst pga. Corona 

restriktioner. 

 

Årets sidste arrangement er julefrokosten, som holdes den 29. november i Krøgers 

Familiehave. Før frokosten skal vi høre om Danmarks første børne- ungekrisecenter, 

hvor børn og unge kan ringe hele døgnet eller møde personligt og få omsorg, 

rådgivning og husly. 

 

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 kun tilmelde sig selv. 

 

Obs.  Nyhedsbrevets orientering om ture er at betragte  som smagsprøver. 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. Dog er 

efterårets første arrangement allerede udbudt. 

 

Karla 

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

foregår på følgende datoer: 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. december. 

 

Mange hilsener 

Arrangementsgruppen 

 

Ann Feveile, Anne Dahl Pedersen, Brita Kjølberg, Jonny Holme og Lise Madsen 

     23425775     22505045                  23847075          30321361           28968386 
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