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Kære seniorer 

Velkommen til tidligere og nye læsere af Nyhedsbrevet. 

Allerførst skal lyde ønsket om et GODT NYTÅR. 

Vi sluttede 2016 af med et hyggeligt og velbesøgt julearrangement i Odense, efter 
gadepræstens interessante fortælling om arbejdet med de udsatte personer i byen. 

Planlægningsgruppen i Syd kan tilbyde 3 arrangementer i foråret – udover 
årsmødet, der denne gang foregår i Region Øst. Årsmødet foregår på skift i de tre 
regioner og planlægges af bestyrelsen. 

Først lidt praktiske bemærkninger: 
Seniorer fra hele landet er velkomne til alle arrangementer, og transportreglerne er 
gældende for alle. Der ydes refusion (billigste offentlige transportmiddel osv.) for 
beløb over kr. 150,00 - fra hjemsted til arrangement, eller hvor start på turen nu er 
beskrevet.  Benyt venligst rejseplanen.dk for rejsetider. 

Bilkørende kan under visse omstændigheder opnå refusion, læs reglerne på DS’ 
hjemmeside   http://www.socialraadgiverne.dk   /Faglige netværk/Seniorer/Om DS, 
Økonomi, nederst i venstre side klikkes der på Blanketter, og instruktionen bliver 
synlig. På selve blanketten er reglerne for refusion udførligt beskrevet. Deltagere, 
der ønsker refusion, skal hente standard-blanket B20 fra hjemmesiden. 
 
Har du særlige ønsker mht. kost, kan dette som oftest klares, blot du oplyser herom 
ved tilmelding. 
 
Vi har vi i Region Syd besluttet forudbetaling for turene. Dette sker til vores konto i 
Tønder Sparekasse, reg.nr. 9828, konto nr. 8850238694, senest 10 dage før det 
pågældende arrangement. 

http://www.socialraadgiverne.dk/


 

Tirsdag den 14. marts 2017:  Tur til Galleri Jens Galschiøt, Banevænget 
22, Odense N. 

Vi mødes på Odense Banegård, 
bagudgangen mod busterminalen 
kl.10.00, eller kl. 10.15 ved Galleri 
Galschiøt.  

Vi sørger for transport ud til stedet, 
for de der ikke selv kørende. 

Vi har tidligere besøgt Jens Gal-
schiøt, men gentager besøget efter 
flere opfordringer.  
 
Jens vil fortælle os om sin kunst, og 
ideer og tankerne bag sine kunst-
happenings og kunstinstallationer. 
Han har vakt opmærksomhed i hele 
verden med sine værker om 
fattigdom, flygtninge, sult og 
ulighed. 
 
I kan læse mere om Jens Galschiøt 
på nettet.  
 
Værkstedet er også en arbejdsplads, bl.a. for mennesker som på den ene eller anden 
måde har haft det svært i livet. Jens vil fortælle om, hvordan de tilrettelægger et 
aktiveringsforløb. 
 
Der vil desuden blive lejlighed til at se værkstederne og de mange smykker og skulp-
turer. Vi sørger for et stykke brød, og der serveres kaffe og et glas vin. 
 
Kl. 13.00 tager vi ind til Kulturmaskinen, Farvergården 7, 5000, Odense C og spiser 
frokost. Her serveres en lamme/oksekød kebab med kikærteragout og mynte salat, 
og kaffe og kage. 
 
Bagefter kan I evt. gå på opdagelse i kulturmaskinens værksteder. Stedet ligger også 
lige ved siden af Brandts kunstmuseum og Tidens Samling.  
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTq5DagcLRAhVKIpoKHb_VBTIQjRwIBw&url=https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Galschi%C3%B8t&psig=AFQjCNEis9c-yCHq9z9FBvrn7_op1J7-Tg&ust=1484496262723348


Der er et kvarters gang til Banegården.  
 
Egenbetaling 150,00, som bedes indbetalt til vor konto i Tønder Sparekasse, se 
forsiden af Nyhedsbrevet. 
 
Arrangører af denne tur: Birgitte Bjerre, tlf. 66124003 og 26200843 og Birte Frank, 
tlf. 24258508. 
Tilmelding senest den 7. marts til Birte Frank, birtefrankhansen@gmail.com 
 
 
  

25.-26. april 2017: Seniorsektionens årsmøde og generalforsamling  

på Sankt Helene Centret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje. 
Hold øje med annonceringen i Socialrådgiveren, der udkommer 9. marts 2017. 
 

 

Torsdag den 18. maj 2017:  Tur til Brødremenigheden i Christiansfeld, 
der i 2015 kom på Unescos liste over verdenskulturarv 

Denne dag skal vi besøge Brødremenigheden og høre om dens oprindelse og dens 
præg på egnen og byen Christiansfeld, der opstod som følge af, at kongen, Christian 
den 7.  i 1773 tildelte herrnhuterne jord og rettigheder til at etablere en menighed. 
Denne er grundlagt efter de helt fastlagte rammer og principper, brødremenigheden 
bygger på, og med tildelingen fulgte en række privilegier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi mødes på kirkepladsen midt i byen kl. 10.40 – fastlagt efter ankomst af bussen fra 
Kolding.  Fra stationen i Kolding går der bus mod Haderslev via Christiansfeld. 

mailto:birtefrankhansen


Vi håber at kunne byde på en hurtig kop kaffe umiddelbart efter ankomst, og her-
efter vil den bestilte guide fortælle os om menighedens historie, og vise rundt i 
byen, hvor vi vil se bygninger, kirke og Gudsageren (kirkegården). Oplyst varighed 
ca. 1.5 time.  Vi kommer forbi Honningkagebageriet. 

Vi skal jo også have lidt at spise, og her har vi valgt Brødremenighedens Hotel, der 
ligeledes ligger midt i byen, til vores frokost - og senere eftermiddagskaffe. 

Efter frokosten vil der være en valgmulighed – alt afhængig af vejr og deltagernes 
interesser - mellem at  

 

 Se Søstrehusets museum, der bl.a. rummer malerier af den kendte 
Christiansfeld maler Jeppe Madsen-Ohlsen (1891-1948), der på smuk vis 
skildrer livet i byen, eller 

 Tage med på en kort køretur til et lille mindeanlæg, Christinero. Dette er fra 
1700-tallet og grundlagt af kammerherreinde Christine Frederikke von Hol- 
stein, der er stedt til hvile på stedet. Der vil blive fortalt om hende på turen. 
 

Ved tilmelding beder vi om, at du vil oplyse, om du kommer med offentlig transport, 
eller med bil. I sidstnævnte tilfælde vil vi også gerne vide, om du vil have mulighed 
for at tage en eller flere passagerer med på en eventuel tur til Christinero. 

Egenbetaling vil andrage kr.  170,00, der bedes indbetalt på vores konto i Tønder 
Sparekasse, se forsiden af Nyhedsbrevet. 

 
Skitseret tidsplan:  Tidspunkterne er vejledende og vi tager lidt forbehold: 
Kl. 10.40  Mødested på pladsen foran kirken 
-    11.00  Den guidede tur starter 
-    13.00  Frokost på Brødremenighedens Hotel 
-    14.15  Valgmulighed mellem Søsterhusets museum eller tur til Christinero 
-    15.30  Fælles kaffe  og afslutning 
 

Arrangører af denne tur er: Gunhild Svanevik, tlf. 61653715 og Anne Kirstine 
Thomsen tlf. 24253947. 

Tilmelding til sidstnævnte på mail anne.kirstine@bbsyd.dk eller tlf. 24253947. 

Mht. egnethed for gangbesværede er det lidt svært at udtale sig. Vi skal gå inde i 
byen, men vi vil anslå det til ca. 1 km samlet. Der er brosten, men flisebelagte stier, 
hvor man fint kan færdes med rollator eller kørestol. 
 

mailto:anne.kirstine@bbsyd.dk


 

Tirsdag den 27. juni 2017: Tur til Nyborg Slot m.m., Slotsgade 54, 5800 
Nyborg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tidligere besøgt Nyborg slot, men på flere opfordringer arrangerer vi gerne en 
ny tur dertil. Nyborg slot har en spændende historie med storhedstid i 1500-tallet 
som sæde for kongemagten, med Danehof mm. Det forsøges i disse år at få slottet 
opført på Unescos liste over verdens kultur-arvsminder bl.a. gennem en stor udvi-
delse, der er påbegyndes 2018. 

Vi mødes kl. 10.30 på Nyborg Slot, ved billetsalget til venstre for slotsbygningen – 
adresse: Slotsgade 34 – gode p-muligheder bag slottet. 

Togrejsende, der ønsker transport til slottet bedes møde på Nyborg station kl. 10.00 
i forhallen. 

Der serveres indledningsvis en kop kaffe/te og ostemad i eller omkring slottet 
afhængig af vejret. 

Rundvisning på slottet med guide kl. 11.00 til ca. 12.00. 

Herefter går vi til den nærliggende restaurant ”Roeds” - Mellemgade 11 – hvor der 
serveres en let frokost kl. 12.30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Efter frokosten – kl. ca. 13.45 - besøger vi Nyborg bymuseum ”Borgmestergården”, 
Slotsgade 11, hvor vi på egen hånd besigtiger udstillingerne i en af byens ældste 
bygninger - ca. 400 år gammel. Der serveres efterfølgende eftermiddagskaffe i 
museets gårdhave kl. ca. 14.30. 

Kl. ca. 15.00 forlader vi Borgmestergården og de, der har tid og lyst, kan gå med på  
et kort besøg  i  Nyborg Vor Frue Kirke, der indenfor de seneste år har fået et 
alterkors og altervindue udført af den kendte billedkunstner Maja Lisa Engelhardt. 

Praktiske oplysninger: 

Deltagere der ønsker transport fra/til Nyborg station bedes oplyse dette ved 
tilmelding.  Der er togforbindelse til/fra Sjælland og Jylland hver halve time. 
Undersøg selv togforbindelserne i rejseplanen. Husk også at anføre mobiltlf.nr. 

Egenbetaling: 150,00, som bedes indbetalt som anført i nyhedsbrevet. 

Obs.: Hvis du er medlem af Østfyns museumsforening så medbring venligst 
medlemskortet – det giver nemlig gratis adgang for 2 personer!  

Det skal bemærkes, at turen ikke er handikapvenlig, kørestolsbrugere kan ikke 
komme rundt på slottet eller i Borgmestergården, da der er en del trapper og 
desværre ingen elevator. Man kan dog godt komme rundt med rollator.  

Arrangører: Linda Høegmark, tlf. 61465560 og Ingelise Scherning, tlf. 30327798. 

Tilmelding senest 20 juni 2017 til Linda Høegmark    lindahoeeg@gmail.com 

Læs mere om Nyborg slot og Borgmestergården på www.nyborgslot.dk og Nyborg 
Vor Frue Kirke på   www.nyborgkirke.dk 

 

 

 
Vi håber, I vil støtte op om vore arrangementer og glæder os til at være sammen 
med jer. 
 
 
Med venlig hilsen 
På vegne af planlægningsgruppen 
 
Anne Kirstine Thomsen 
næstformand i Seniorsektionen 

mailto:lindahoeeg@gmail.com
http://www.nyborgslot.dk/
http://www.nyborgkirke.dk/

