
                                                                                                                                    
 
 

REGION SYD 
 

NYHEDSBREV 
Efteråret 2022 

 
Sommeren går på hæld, og arrangementsgruppen er klar med et efterårets 
Program, som vi håber falder i manges smag. 

For alle arrangementer gælder at ved offentlig transport henvises til Rejseplanen.dk. Der 
ydes delvis rejserefusion efter gældende regler  

 
FRIVILLIG I RØDE KORS – 
Onsdag den 14. september 

                                     Østergade 33, 5500 Middelfart,  

Kl. 10.00 – 10.15: Vi mødes i Østergades Forsamlingshus til kaffe og rundstykker  

Kl. 10.15 – 12.00: Allan Bentzen, daglig leder af Røde Kors i Middelfart, fortæller om det 
frivillige arbejde i Røde Kors  

Kl. 13.00 – 14.15: Frokost, kaffe/te og kage i caféen på CLAY Keramikmuseum, 
Kongebrovej 42, 5500 Middelfart  

Kl. 14.15 - Der vil være mulighed for en gåtur i parken ved CLAY Keramikmuseum, 
eventuelt et besøg på museet på egen hånd (Entré: kr. 120)  

Egenbetaling: 130 kr. bedes indbetalt til Britta Møller til konto: 0400 4026609017 i Lån og 
Spar  

Tilmelding til Ulla Christophersen, e-mail: ullac2000@gmail.com  

Tilmeldingsfrist: mandag, den 5. september 2022. Man er først tilmeldt, når betaling er 
sket.  

Østergades forsamlingshus ligger ca. 10 minutters gang fra stationen.  

Helene Wright og Ulla Christophersen arrangørerne I Seniorsektionen, Region Syd  



                                                                                                                                    
Besøg på Dansk Røde Kors Asylcenter Jelling.            

Onsdag den 26. oktober 2022: 

Bredager 25, 7300 Jelling 

 
Center Jelling er et opholdscenter placeret centralt i Jelling nær Vejle. Her bor både 
familier med børn, par og enlige. 
Røde Kors-personalets opgave er at skabe gode rammer for en meningsfuld og 
indholdsrig hverdag, imens beboerne venter på svar i deres asylsag. 
 
kl. 10.00 vi mødes til kaffe og rundstykker på Asylcentret, Bredager 25, 7300 Jelling. 
 
Kl. 10.30 får vi en rundvisning på Asylcentret og skal høre om dagligdagen på stedet og 
samarbejdet med lokalsamfundet, Vejle Kommune og Regionen. 
 
Kl. 13.00 spiser vi frokost på caféen på museet Kongernes Jelling, Gormsgade 23, 7300 
Jelling. 
 
Kongernes Jelling er et museum og besøgscenter tæt ved Jellingmonumenterne, der 
fortæller historien om tiden, hvor Jelling var centrum i den danske historie. 
 
Der vil være mulighed for at besøge museet på egen hånd. Der er gratis adgang. 
 
Egenbetaling: Forventet pris: 125 kr. Britta Møller reg.nr 0400 kontonr. 4026609017 Lån og 
Spar 
 
Invitationen til arrangementet udsendes medio september, hvor detaljer vedrørende 
tilmelding, tilmeldingsfrist og betaling vil fremgå.  
 
 
Arrangører er: Gunhild Svanevik og Helene Wright. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    
JULEFROKOST 
Den 6. december 

 
I år markeres julen med en rundvisning på Kunst Museum BRANDTS efterfulgt af frokost 
på restaurant Pia Stardust (tidlige lå Den Grimme Ælling på adressen) Den er lavet om til 
en lys og luftig svane med syngende tjenere – i december sange, der passer til julen. 
Kl. 10. –   Vi mødes på BRANDTS til en guidet tur. Her udstiller Toulouse-Lautrec og Ib 
Spang Olsen 

 
Kl. 12.30 – spiser vi frokost på Pia Stardust , Hans Jensens Stræde 1, 5000 Odense C 
 

Tilmeldingsfrist: d. 28.11 til Britta Møller 21795454 Brittalu@privat.dk 
eller Birte Frank: Birtefrankhansen@gmail 
 
Egenbetaling: 180 kr. som indbetales til Britta Møller reg.nr 0400 kontonr. 4026609017 Lån 
og Spar 
 
 
Vi glæder os til at se mange af jer 
 
 
 

STORM 
Frokostmøde 

 
Mandag den 5.9 

  Mandag den 3.10 
  Mandag den 7.11 

             Mandag den 5.12 måske 
– vi vurderer den 7.11, om det er realistisk 

 
Selvom du ikke har været på STORMS er du altid velkommen. Vi ser meget 
gerne nye ansigter og tager godt imod nye deltagere – det er rigtig hyggeligt 
!! 

 


