
 

Nyhedsbrev nr. 2 fra seniorsektion Øst 

2. halvdel af 2017 

 

Vi har en glædelig nyhed. Efter at der i mange år har været lange ventelister, 

har vi de sidste gange ikke behøvet at afvise nogen. 

 

I dette efterår er der igen 3 arrangementer. 

Det første arrangement, som finder sted 28. august, er allerede udbudt. Der er stadig ledige 

pladser, så nåede du ikke at tilmelde dig, kan du nå det, såfremt du tilmelder dig senest den 

21. august. Det gælder også, hvis du hører til i Nord eller Syd. 

 

Tilmeldinger skal ikke ske ved svar til DS – brug altid:  tilmelding.oest@outlook.dk 

 

 

Karla 

Som vi orienterede om i nyhedsbrev nr. 1, 2017 ville vi forsøgsvis arrangere fælles   

frokoster på restaurant Karla, Dantes plads 1, 1556 Kbh V.  Der har været 4 frokoster, og der 

har været stigende tilslutning. Vi har derfor besluttet at fortsætte frokosterne i efteråret. 

Det er fortsat første tirsdag i måneden fra 12-14 – og datoerne er henholdsvis 5. september, 3. 

oktober og 7. november. Der vil som altid være en repræsentant fra arrangementsgruppen til 

stede. Der er ingen tilmelding, og det er for egen regning. 

Såfremt du er medlem af ældresagen, får du rabat. HUSK at gøre personalet opmærksom på 

medlemskabet, før du bestiller.  

 

 

Efterårets 1. arrangement finder sted 28. august 2017 (hvor invitationen er sendt ud, 

jfr ovenfor) 

DE DROG VESTPÅ... 

Arrangementet går denne gang til Høje Taastrup Kommune, hvor borgerrådgiver 

Bettina Post – tidligere formand for DS – orienterer om sit arbejde. Herefter kører 

vi i bus videre til Kroppedal Museum, som pt har en udstilling om Vestegnens 

historie gennem årene. 

Vi mødes kl. 09.50 foran Høje Taastrup Rådhus, som ligger i gåafstand fra 

Høje-Taastrup station. Efter Bettina Posts oplæg, henter bussen os kl. 11.45, og kører os til 

Kroppedal Museum. Du kan se mere om museet og udstillingen på 

Kroppedal.dk 

Frokost og omvisninger sker i 2 hold, henholdsvis kl. 12.30 og kl. 13.30. Frokosten 

består af 3 stk. smørrebrød og en vand/øl for egen regning. Efter sidste rundvisning vil 

der blive serveret kaffe/the. 

Bussen henter os kl. 15 og kører os retur til Høje-Taastrup Station. 

Spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til Ingerlise Jensen (mobil 29 28 34 37) 

eller Anita Barfod (mobil 21 42 42 60). 

 

Efterårets 2. arrangement finder sted 10. oktober 2017: 

HVER SIN SMAG 

Vi mødes kl. 10 på Cafe G, Kejsergade 2, KBH V, hvor vi skal høre om U-turn, Københavns 

kommunes center for unge og rusmidler. Leder Mette Clausen, og socialfaglig konsulent Lotte 

Rasmussen vil fortælle om centerets arbejde med unge mellem 14 og 24 år.  

Kl. 12.30 er der frokost 

Kl. 13.30 fortsætter vi til Christiansborg. Her skal vi besøge Det kongelige Festkøkken, som 

rummer en af Europas største samlinger af kobberkøkkentøj. 

De første 30 kommer på rundvisning kl. 14. De øvrige skal være klar kl. 14.30. 

Der vil være mulighed for at gå på opdagelse i køkkenet på egen hånd efter rundvisningen. 

mailto:tilmelding.oest@outlook.dk


Tilmeldingsfrist den 10. september 2017. Den 11. september 2017 får de, der har fået plads, 

besked. Betalingsfrist den 15. september 2017. 

Spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til Lise Madsen (mobil 28 96 83 86) 

Spørgsmål vedr. betaling kan rettes til Ingerlise Jensen (mobil 29 28 34 37) 

 

 

Efterårets 3. arrangement finder sted d. 6. december 2017 

KUNST OG JULEFROKOST 

 

Kl. 11 besøger vi Statens værksteder for Kunst, Strandgade 27B. Her har billedkunstnere, 

designere, kunsthåndværkere og konservatorer mulighed for at få et arbejdsophold i et af de 

10 atelierer, som stedet rummer.  Stedets leder Frederik Hardvendel vil holde et oplæg, og 

måske vil en af kunstnerne fortælle om sit arbejde. 

 

Efter besøget går vi de 1,2 km til beboerhuset, Philip de Langes Alle 11. 

 

Omkring kl. 13 bliver julefrokosten serveret. Den er igen tilberedt af kokken på Filmskolen. Vi 

afslutter med ris a la mande og mandelgave. I år er julegaver afskaffet!  

Tilmeldingsfrist den 1. november 2017. Den 2. november får de, der har fået plads besked. 

Spørgsmål vedr. arrangement kan rettes til Ingerlise Jensen (29 28 34 37) og Anita Barfod (21 

42 42 60) 

 

OBS:  Nyhedsbrevets orientering om turene er at betragte som smagsprøver. Der vil 

senere blive udsendt udførlig invitation, og man kan først tilmelde sig, når man har 

modtaget invitationen.  

 

 

Mange hilsener 

 

Arrangementsgruppe 

Anita Barfod, Ingerlise Jensen, Brita Kjølberg og Lise Madsen 


