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Nyhedsbrev nr. 2, 2017, til seniorer i Region Syd samt til interesserede i Region Nord og Øst
Kære seniorer
Efter en forårssæson med god tilslutning, afsluttende med turen til Nyborg slot,
starter vi en ny sæson, og kan præsentere 3 nye arrangementer.
Allerførst lidt praktiske oplysninger:
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.
En lille henstilling: For at være sikker på at modtage post – nyhedsbreve og andet –
der nu udsendes fra DS centralt, er det en nødvendighed, at I står registreret i DS
med en korrekt e-post adresse.

Jeg har måttet konstatere, at en del mails kom tilbage, specielt for nye medlemmer,
og dette er jo ærgerligt for dem og for os alle. Så lad gerne dette budskab gå videre.
Bemærk venligst, at første arrangement finder sted allerede den 23. august. Af
denne årsag har jeg været nødsaget til at udsende et del-nyhedsbrev til
medlemmerne i region syd. Nu følger så nyhedsbrevet i sin helhed.
Onsdag den 23. august 2017 Sejltur på Haderslev fjord

Vi sejler med ”Helene”, en lille charmerende hjuldamper, der har sejlet på Haderslev
Fjord siden 1995.

Vi sejler fra Haderslev Havn ud gennem fjorden til Årø og retur til Haderslev via
Årøsund.
Naturen langs den smalle og bugtede fjord er meget varieret og har et rigt fugle- og
planteliv. Sejlturen byder - ud over en enestående naturoplevelse - også på en
række kulturhistoriske minder, der vidner om menneskets tusindårige tilknytning til
fjorden. For at blive klogere på de historiske minder har vi inviteret en guide med på
turen; informationerne vil blive givet på tilbageturen til Haderslev.

Vi spiser på turen ud ad fjorden en to retters menu: Dansk bøf og fløderand.
Der er 50 minutters ophold på Årø, hvor der er mulighed for at strække benene,
spise en is eller bare kigge på havnelivet. På hjemturen fra Årøsund bliver der serveret kaffe og kage.
Praktiske oplysninger.
Helene sejler kl. 12.00. Man kan gå ombord fra 11.45. Vi er tilbage i Haderslev kl.
16.15.
Vi mødes på Honnørkajen 1, 6100 Haderslev, hvor Helene ligger til kaj. Der er mulighed for parkering i umiddelbar tilknytning til adressen.
Kommer du med bus, er der 20 minutters gang fra Rutebilstationen til Honnørkajen.
Du går ud af bagindgangen fra busstationen, går til højre og følger vejen
(Jomfrustien) til du kommer til Honnørkajen. Ønsker du transport til/fra
busstationen, bedes du oplyse dette ved tilmelding.
Når du kigger i rejseplanen, skal du være opmærksom på, at der er tog til både
Kolding og Vojens – alt efter hvor man kommer fra - derfra skal man med bus til
Haderslev. Busstationerne er i begge tilfælde beliggende meget tæt på togstationen.
Vi vil være til stede på Honnørkajen fra kl. 10.45, og der vil være kaffe/the til dem,
der kommer tidligt . Der er en del at se på havneområdet, bl.a. kan nævnes
Danmarks ældste sejlende sejlskib, ”Jenssine” og ikke mindst det spændende miljø,
der er skabt på den gamle industrihavn. En gammel silo er lavet om til et kæmpe
vægmaleri , skabt af Victor Ask, StreetDome, en legeplads for skatere, VUC Syds
bygninger, Light House og Flow-Factory samt skulpturerne ”Bid af bølgerne” lavet af
Ole Videbæk og ”Livstrappen” lavet af Heidi Guthmann Birck.
Egenbetaling: 175,00 kr. som bedes indbetalt på vores konto i Tønder Sparekasse,
se forsiden af Nyhedsbrevet.
Arrangører af denne tur er:
Gunhild Svanevik
tlf. 61 65 37 15 og
Anne Kirstine Thomsen tlf. 24 25 39 47
Tilmelding til sidstnævnte på mail: anne.kirstine@bbsyd.dk eller tlf. 24 25 39 47
senest den 16. august 2017.

Tirsdag d. 3 oktober 2017 går turen til Kerteminde, hvor vi besøger Johannes
Larsen Museet.
Johannes Larsen Museet ligger i smukke omgivelser i Kerteminde på Møllebakken
14, 5300 Kerteminde.
Museet er opstået omkring Johannes og Alhed Larsens villa og malerværksted og er
i flere omgange blevet udvidet med nye udstillingsbygninger.

Vi mødes klokken 10.30 ved indgangen til Museet.
P-plads findes nedenfor Møllebakken på kystsiden af Hindsholmvej. Der er 5 min.
gang til museet fra P-plads. Der er rutebil til Kerteminde fra Odense og Nyborg, og
ca. 10 -15 min. gang fra Kerteminde Rutebilstation til museet. Hvis der er behov, vil vi
sørge for afhentning ved Kerteminde Rutebilstation. Vi vil også gerne formidle
samkørsel, såfremt det er muligt. Oplys derfor venligst, om I har behov for kørsel
eller kan tage nogen med, hvis I selv kommer i bil.
Vi starter dagen med en kop kaffe/te og et stykke brød.
Klokken 11.00 er der rundvisning ca.1 time med guide til særudstillingen ”En ny tid”.
2017 er hundredåret for indvielsen af Johannes Larsens malerværksted. Dette
markeres med en udstilling, der tager afsæt i de tanker og ideer, der fødtes i
kunstnerhjemmet. Her mødtes såvel unge (oprørske) som etablerede kunstnere til
diskussion og gensidig inspiration. Læs evt. mere på museets hjemmeside.
Klokken 12.30 spiser vi frokost i Kaffehuset der ligger i museets have.

Efter frokost kl. ca. 14.00 ser vi
en
anden af museets særudstillinger. Den omhandler Ladbytapetet, som er et 7 meter
langt broderi, der beskriver Ladbyskibets historie. Det er udfærdiget af
lokale ”brodøser”, og inspireret af det 70 meter lange Bayeuxtapet (som skildrer
slaget ved Hastings 1066). Læs evt. mere på museets hjemmeside. Der vil ikke være
guide på denne del af udstillingen, men der vil være plancher, der beskriver
Ladbyskibets historie samt Ladbytapetets opbygning, og antagelig repræsentanter
for ”brodøserne” der gerne fortæller om det 6 år lange arbejde med tapetet, som
netop er færdiggjort juli 2017.

Vi afslutter med en kop kaffe/te i Kaffehuset kl. 15.00
Pris for deltagelse: 150 kr. som indbetales inden turen på vores konto i Tønder
Sparekasse – se forsiden af nyhedsbrevet.
Tilmelding senest 24 september 2017 til Ingelise Scherning på mail
ingelise@scherning.dk
Husk at angive behov for afhentning ved Kerteminde rutebilstation eller mulighed
for at tage en eller flere passagerer. Husk også at anføre mobiltlf.nr.

Arrangører:
Birgit Knudsen, tlf. 25 14 21 80, og Ingelise Scherning, tlf. 30 32 77 98
Link til Museets hjemmeside: http://www.johanneslarsenmuseet.dk/

Tirsdag den 28. november 2017 Årets julefrokost i Odense.
Julefrokosten afholdes i Odense - først mødes vi i Nørregårds teater, Filosofgangen
19, 5000 Odense C. og dernæst går vi til Restaurant Palæet, nær ved teatret,
Hunderupvej 22, 5000 Odense C.
Der vil være ca. 10 min. gang fra banegården til teatret gennem Kongens Have. Har
du brug for at blive hentet ved stationen – så gør venligst opmærksom herpå ved
tilmelding.
Juletiden er jo børnenes fest og i år vil vi indbyde jer til en juleforestilling på Nørregårds teater kl. 12.00. Her spilles en forestilling for 099 årige. En musikalsk og billedrig rejse fra rum til rum, fyldt med
historier, dufte og sanseoplevelser, hentet fra de mange juletraditioner. Teatret ligger lige overfor Havhesten, Filosofgangen 19 i centrum.
Den varer en time.
Efter den gode forestilling går vi til Restaurant Palæet som ligger tæt
på teatret i den gamle Odd Fellow bygning på Hunderupvej 22.
Restauranten er meget hyggelig med god udsigt. Vi får to lokaler til
rådighed helt for os selv.
Her skal vi spise en utraditionel julefrokost og hygge os sammen.
Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. Egenbetaling er 185,00 kr. ,
der bedes indbetalt til Tønder Sparekasse, se forsiden af Nyhedsbrevet.

Tilmelding til Birte Frank på mail senest
den 18 november.
birtefrankhansen@gmail.com
Arrangører af julefrokosten er:
Birgitte Bjerre tlf. 26200843
Birte Frank
tlf. 24258508

Med venlig hilsen

Anne Kirstine Thomsen
Næstformand i Seniorsektionen

