
Nyhedsbrev første halvår 2023 fra Seniorsektion Region Øst 

 
Til alle jer fra alle os:   GODT NYTÅR 

 

Julefrokosten 2022 blev en god oplevelse. Det var fantastisk ikke som sidste år 

at skulle sikre sig med coronapas osv. Der deltog 68 medlemmer. 

Joannahuset, der er Danmarks første børne-ungekrisecenter, lavede et fint oplæg om 

deres arbejde med børn og unge, der har brug for hjælp.  Centeret har døgnåbent.    

       

Årsmøde: 

Seniorsektionens bestyrelse har oplyst, der afholdes årsmøde i Odense den 24. april 

2023 på Galleri Galschiødt, som er dagens kulturelle indslag. Det socialfaglige 

indslag får vi af Knud Aarup, tidligere direktør i Socialstyrelsen. Invitation følger 

senere. 

 

Lidt om forårets arrangementer: 

Der er som vanligt planlagt 3 arrangementer. Årets første arrangement er allerede 

udbudt. 

 

2. februar 2023: Tine Bryld og Øregaard 

Vi mødes på Hovedbiblioteket i Gentofte, hvor journalist/forfatter Gitte Løkkegård 

vil fortælle om Tine Bryld. Derefter spiser vi frokost og slutter dagen af med en 

rundvisning på Øregård museum. 

 

27. marts 2023: Fra spiseforstyrrelse/selvskade til rundvisning i Nordhavn 

Vi mødes i Østerbrohuset, hvor direktør Laila Walter vil fortælle om Foreningen 

Spiseforstyrrelser og Selvskade. Efter frokost bliver vi hentet af 2 guider, der skal 

vise os rundt i det gamle og nye Nordhavn. 

 

23. maj 2023: Slagelse tur/retur 

Vi kører med bus fra København til Slagelse. Her skal vi først besøge Dansk 

Forsorgshistorisk Museum, hvor vi vil få en rundvisning samt høre 

Åndssvageforsorgens historie. Frokosten indtages på restaurant Malsk Spisehus. 

Sidste punkt er en rundvisning på Det gamle Kloster, hvorefter bussen returnerer til 

København. 

 

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. 

 

Vedrørende tilmelding: 

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

tilmelding.oest@outlook.dk 

mailto:tilmelding.oest@outlook.dk


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

end sig selv. 

 

Bornholm efterår 2023 

Øst er ved at undersøge mulighederne for at arrangere en tur til Bornholm den 3.- 5. 

oktober 2023. I vil blive orienteret, når der ligger noget fast. 

Men sæt kryds i kalenderen. 

 

Karla 

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

foregår på følgende datoer: 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni., og det er 

stadig fra kl. 12-14. Der er ingen tilmelding, man møder bare op. 

 

Mange hilsner arrangementsgruppen 

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

23425775      30321361                   23847075         30321361           28968386 

 

 

 


