
Nyhedsbrev fra Region Nord for 1. halvår af 2023 

 

Kære alle seniorer! 

Allerførst vil vi ønske alle et rigtig Godt Nytår – med tak for det gamle år til jer, vi har delt det med. 

I forrige sæson, hvor vi igen har kunnet ses efter coronabegrænsningerne, har vi delt nogle både 

interessante og fornøjelige arrangementer med hinanden. Det skulle meget gerne fortsætte. Det satser vi i 

arrangementsgruppen på. 

 

Forårets kalender i Region Nord ser således ud: 

 

Tirsdag den 21. marts 2023:  

En dag i Birk – Den Hvide by ved Herning. 

En tur rundt i Birk er et besøg i en fantastisk verden af smukke bygninger, kunstværker og landskaber. 

De 3 store attraktioner i Birk er: Heart-Herning Museum of Contemporary Art, Carl-Henning Pedersen &Else 

Alfelts Museum og Elia. Vi skal stifte nærmere bekendtskab med de 2 første. 

Vi starter dagen kl. 10 med en kop kaffe og en bolle i cafeen på Kunstmuseet Heart, inden vi skal på 1 times 

rundvisning på museet. 

Derefter er der mulighed for, på egen hånd, at udforske de spændende omgivelser med kulturelle og 

arkitektoniske seværdigheder, inden vi spiser frokost ligeledes i cafeen på Heart. 

Dagen slutter af med en rundvisning fra kl 14-15 på Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts museum 

(CHEPA). 

Yderligere detaljer og diverse praktiske oplysninger følger i forbindelse med invitationen, der udsendes 

medio februar. 

Forventet deltagerbetaling:  kr.165 

Arrangører:  

Kirsten Madsen. E-mail: kirstenm48@gmail.com Tlf. 60664175 

Dorte Perra. E-mail: diperra@post.cybercity.dk Tlf. 51620029 

 

Tirsdag den 2. maj 2023. 

Tur til det nye Gellerup i Brabrand.  

Gellerupparken er Danmarks største boligafdeling, og hører under Brabrand Boligforening. Boligerne – i alt 

godt 1800 lejligheder - blev opført i perioden 1968-72. Bebyggelsen blev anset som særdeles luksuriøs i 

start 70’erne.   



Gellerupparken blev i 2011 officielt udnævnt til et ”særligt udsat alment boligområde”. Det førte til at 

Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune indgik et samarbejde med den fælles målsætning at ændre 

Gellerupparkens status til et mere attraktivt boligområde.  

Vi skal høre om Helhedsplanen for Gellerup og hvad den indebærer af fysiske forandringer, og vi skal høre 

om de sociale tiltag, der er i Gellerup. Efterfølgende besøger vi et par af stederne på en guidet tur i området.  

Senere skal vi også gå tur i den nyanlagte Gellerup Bypark, som for nylig var nomineret til en stor europæisk 

arkitekturpris. 

Frokosten indtages i Metins Grill, som har ligget i Bazar Vest siden åbningen af Bazaren i 1996. Metin vil 

også fortælle os lidt om Bazaren og dens historie. 

Et mere detaljeret program for dagen med invitation, tilmelding og egenbetaling sendes ud i slutningen af 

marts måned.  

Den forventede egenbetaling er endnu ikke på plads.  

 

Arrangører: 

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

Ellen Gravesen, mail: ellengravesen@yahoo.dk 

 

 

Tirsdag 20. juni 2023 

Besøg hos virksomheden Råt&Godt i Aalborg samt på Rebild Museum i Rebild Bakker. 

Råt&Godt er en socialansvarlig og bæredygtig virksomhed, der producerer speciallavede møbler, 

brugskunst, pyntegenstande og boligartikler mv.  

Virksomhedens primære formål er at hjælpe unge med udfordringer ud over ledighed i beskæftigelse. Råt 

&Godts omdrejningspunkt er bæredygtighed; socialt, miljømæssigt og økonomisk. 

Vi mødes kl. 10, og der vil være rundvisning på virksomheden og oplæg ved virksomhedens socialrådgiver. 

Efterfølgende går turen til Rebild Bakker, ca. en halv times kørsel fra Aalborg, hvor vi spiser frokost i Top 

Karens Hus, der er et gammelt og historisk traktørsted beliggende ved hovedindgangen til Rebild Bakker.  

Efter frokost besøger vi Museum Rebild, hvor vi skal besøge Det danske Udvandrermuseum. På museet 

skal vi høre foredrag primært vedr. udvandring fra Danmark til USA. 

Der vil være mulighed for at besøge de øvrige museer, der er: Rebild kulturhistoriske samling fra Rold Skov- 

området og Rebild Folkemusikarkiv og spillemandsmuseum. 

Desuden vil der være mulighed for at gå en tur i området. 

Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 16.  

Det er ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at anslå en egenbetaling. Der vil blive udsendt invitation til 

arrangementet med detaljerede oplysninger om mødested, tilmelding, frokost, pris samt transportmuligheder 

mv. omkring midten af maj måned. 

Arrangører:  

Pia Dynnes Hansen, mail: piadynnes@gmail.com – i samarbejde med Birthe Nielsen.  

mailto:aga8230@gmail.com
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Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com 

 

Månedligt frokosttræf:  

Den sidste tirsdag i måneden kl. 12 - 14 er der frokosttræf på Café Folkestedet i Århus – bortset fra 

månederne juli og december. 

Der er ikke tilmelding til frokosttræffet. Vi køber og betaler hver især for vores frokost. Det plejer at være 

rigtig hyggeligt. Vi tilstræber, at der som minimum er én fra arrangementsgruppen til stede. 

Folkestedets adresse er: Carl Blochs Gade 2, 8000 Århus C. 

 

 

Arrangementsgruppen – består aktuelt af: 

Pia Dynnes Hansen, mail: piadynnes@gmail.com (vores nye medlem      ) 

Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com 

Eva Hallgren, mail: evahallgren@gmail.com 

Dorte Perra, mail: diperra@gmail.com 

Ellen Gravesen, mail: ellengravesen@yahoo.dk 

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

Har du forslag til arrangementer, er du velkommen til at kontakte en af os. Måske kan vi lave et arrangement 

i fællesskab? 

 

Mange hilsner og forhåbentlig på gensyn  

fra arrangementsgruppen. 
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