
                                                                                                                                    
 
 

REGION SYD 
NYHEDSBREV 

Forår 2023 
 
Godt nytår til alle! Arrangementsgruppen er klar med et forårsprogram, som vi håber 
falder i manges smag. 

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

    SPECIAL MINDS 
Torsdag den 16. februar 

Slotsgade 10 .1 Kolding 

Special Minds er en socialøkonomisk virksomhed som gennem uddannelses- og beskæftigelsesrettede 

indsatser hjælper unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelse til at lykkes med uddannelse eller 

job. Det drives SUF (Social udvikling Fond) 

Kl. 9.30 – 10.00: Vi mødes i Slotsgade 10, Kolding til kaffe og rundstykker  

Kl. 10.00 –11.30: Laila Fiil fortæller om Special Minds´ forskellige tilbud og vi ser os omkring i 
lokalerne 

Kl. 12.00 – 13.30: Frokosttallerken på Cafe Klein, Søndertorv 7 

Egenbetaling: 100 kr. bedes indbetalt til Britta Møller til konto: 0400 4026609017 i Lån og Spar  

Tilmelding til Lise Færch, e-mail: lise@faerch-net.dk 

Tilmeldingsfrist: mandag, den 1. februar 2023. Man er først tilmeldt, når betaling er sket.  

 

ÅRSMØDE 

Den 24. april 2023 

Galleri Galschiøt, Odense 
I vil modtage et særskilt program 

 
 
 



                                                                                                                                    
TUR TIL SPROGØ  

20. juni 2023 
 
Region Syd arrangerer en guidet tur til Sprogø afsluttende med en byrundtur i Nyborg.  
Medlemmer fra alle regioner er velkomne. 
Der er plads til 50 personer inkl. guiden. Deltagelse efter først til Mølle-princippet.  
 
Sprogø er en af de mest spændende småøer i Danmarkshistorien. Øen har været brugt som 
fæstningsanlæg, har en fredet natur og har været hjem for en række “utilpassede” piger i perioden 
1923-1961. 
 
Vi er i dialog med Visit Nyborg, som arrangerer turen, og allerede nu er det aftalt, at vi mødes i 
Nyborg. Starttidspunkt og sted i Nyborg og sluttidspunkt /slutsted i Nyborg, vil man få nærmere 
besked om, når tilmeldingen slutter. 
Arrangementet forventes at vare ca. 5-6 timer inkl. en guidet byvandring i Nyborg. 
 
Praktiske oplysninger:  
Turen er ikke egnet for gangbesværede. 
Man må IKKE medbringe mad, men gerne en flaske vand. 
Praktisk fodtøj anbefales.  
 
Prisen: 230 kr. inkluderer bus tur/retur Nyborg/Sprogø, guide, 
Byvandring i Nyborg og en lettere frokost. 
 
Tilmelding og betaling  
Britta Møller mail. Brittalu@privat.dk eller Birte Frank mail: birtefrankhansen@mail.com 
Betaling indbetales på Konto nr. 0400-402 660 9017 
 
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2023 

 
 

STORMS 
Frokostmøder 

Mandag den 6.2 kl.12 
                Mandag den 6.3 kl.12 
                Mandag den 3.4 kl.12 
                Mandag den 8.5 kl.12 

                  Mandag den 5.6 kl.12 

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