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Dansk Socialrådgiverforening 

Seniorsektionen 

Region Nord 

 

August 2017 

 

Nyhedsbrev nr. 2 fra Seniorsektion Nord, 2. halvår af 2017. 

 

Velkommen til at læse det aktuelle Nyhedsbrev. Aage satsede meget på at 

redigere dette nyhedsbrev. Men han blev i forløbet kortvarigt indlagt på 

hospital med efterfølgende ambulant opfølgning. Så det er også dette halvår 

Erik Lund, der redigerer Nyhedsbrevet. 

1. Distributionen af Nyhedsbrevet: 

Nyhedsbrevet udsendes fra Socialrådgiverforeningens velfungerende 

sekretariat i Toldbodgade 19 B, 1253 København K. 

Mailadr.: medlem@socialraadgiverne.dk 

Det betyder, at alle Seniormedlemmer vil få Nyhedsbrevet. 

2.Tilmelding til et givent arrangement sker til: 

Erik Lund, helst mail: erikdengamle@yahoo.dk / tlf./sms 40 62 25 97. Og anfør 

meget gerne mobil telefonnummer. 

Mobil-nummeret bliver skrevet på deltagerlisten, der fremsendes til de 

tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 

3. Forudbetaling for deltagelse i et arrangement indbetales til Erik på 

Konto i Danske Bank: 4925 - 4925635561. 

Senest ved tilmeldingsfristens udløb, skal egenbetalingen for det givne 

arrangement være indbetalt. Herefter er tilmeldingen bindende, og 

egenbetalingen refunderes ikke. 

Aage er forhåbentlig snart med igen, men vi skåner ham lidt i starten. 

Mail: aagemogensen@me.com eller evt. på mobil: 2680 7450. 

4. Særlige kostønsker p.gr.a. vegetar/allergi m.v. kan næsten altid 

imødekommes, hvis vi får det at vide ved tilmeldingen. 

5. Fælles for Seniorsektionens arrangementer i hele landet er, at der ydes 

refusion af transportudgifter (billigste off. transportmiddel osv.) over kr. 150,-   
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Gå ind DS’s forholdsvis nye hjemmeside. Klik på ”Fag og debat” derefter på 

”Sektioner” og så på ”Seniorsektionen”. Her finder du bl. a. Retningslinjer for 

rejserefusion og blanketter. 

Underskrevet refusionsanmodning med dokumentation i form af bilag kan 

fremsendes pr. post eller indscannet via email til: Bjarne Trier Andersen, Valby 

Langgade 82 1. th. 2500 Valby, mail bjarne.trier.andersen@gmail.com, tlf. 

2167 8880. 

Region nord har 3 arrangementer i 2. halvår 2017: 13. september, 9. 
oktober og 7. december. Bemærk også ”Frokosttræf for seniorer” i 
“Herreværelset”, Klostercaféen. 

1. Onsdag den 13. september 2017 besøger vi Center for 
Misbrugsbehandling, på Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 

Bus nr. 100, 18 og 19 kører til Tangkrogen: Herfra er der ca 100 m til 

Sumatravej 3. Bus 18 og 19 kan benyttes retur til Grønnegade. Stå af på 

Klostertorv.  

Arrangementet er planlagt i samarbejde med Anne-Marie Assing og Hanne 

Schou. 

Kl. 10.00 mødes vi på Sumatravej 3. 

Her vil socialrådgiver Vinnie Thomsen sørge for, at vi får en kop kaffe og give 

os en orientering om aktuel misbrugsbehandling og organisering på landsplan 

og i Aarhus. Vi hører om nationale retningslinjer – rehabiliteringsforløb og 

metodeprogrammet. 

Differentierede målgrupper, herunder psykisk syge. 

Hash og CNS – centralnervestimulerende stoffer. 

Substitutionsbehandling- herunder heroin behandling. 

Besøget forventes afsluttet kl. 12.00.  

Så begiver vi os til Madam Grøn i Grønnegade for at få en lille frokost. Her er 

vi fra Kl. 12.30 til kl. 13.30 

I Grønnegade er der Efterværnstilbud:  Halvvejshuset, Madam Grøn, stoffri 

cafe, netværksarbejde, Jobkonsulent mv. 

Bold behandling – FC Grønnegade. 

Deltagerbetaling 50,00 kr. indbetales til Erik på Konto i Danske Bank: 4925 - 

4925635561. 
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Tilmelding senest den 31. august 2017 til Erik Lund, helst mail: 

erikdengamle@yahoo.dk / tlf./sms 40 62 25 97. Og anfør meget gerne mobil 

telefonnummer. 

Mobil-nummeret bliver skrevet på deltagerlisten, der fremsendes til de 

tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 

Arrangør Kirsten Malmqvist, malmqvist7@icloud.com  / mobil  2021 2885.   

 

2. Mandag den 9. oktober 2017: Tur til Sølund, Hvidt Lokale 10 C, 
Dyrehavevej 10, 8660 Skanderborg. 

Vi mødes på Skanderborg Station kl. 09.30 – også de deltagere, der påtænker 

at køre i egen bil. 

Sølund ligger 3 km fra Skanderborg Station, og turen fra stationen til Sølund 
sker enten i privatbiler og/eller i taxa. Dette får vi overblik over, når vi kender 
deltagerantallet. 

På denne tur skal vi besøge Sølund i Skanderborg. Sølund var tidligere en af 

de store centralinstitutioner under Statens Åndssvageforsorg. Sidenhen en 

amtskommunal institution under Særforsorgen og siden kommunalreformen i 

2007 en kommunal institution i Skanderborg Kommune. 

Sølund er derudover kendt for den legendariske Sølund Musik Festival, som er 

verdens største musikfestival for udviklingshæmmede. 

Der er sket mangt og meget i udviklingen af både Sølund og stedets 

arbejdsmetoder. Vi vil høre lidt om Sølunds historie, hvorefter fokus rettes mod 

nogle af de behandlingsmetoder, som anvendes på Sølund i dag. 

Kl. 10.00 er vi klar i Hvidt Lokale 10 C, hvor vi får vi formiddagskaffe ledsaget 

af et oplæg om Sølunds historie og Gentle Teaching (Nænsom Læring). 

Herefter fortsætter dagen med et oplæg om Snozel og evt. rundvisning i 

Snoezelhuset. Snoezel er en aktivitet, der tilbydes personer, som har 

vanskeligheder med at bearbejde de sanseindtryk, som de bombarderes med i 

hverdagen. 

Kl. 13.00 er det blevet tid til frokost, som består af en sandwich og 1 vand, 

som vi spiser på Sølund. Efter frokost, snak og hygge slutter dagen med 

afgang mod Skanderborg Station. 

Se evt. mere om Sølund på www.solund.dk 

Deltagerantal: Max. 25 personer. 
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Pris ved 25 deltagere: 120 kr. pr. person. 

Deadline for tilmelding: 18. september 2017. Oplys venligst, om du kommer 

med tog eller kører i egen bil. Kommer du i egen bil ønskes oplyst antal 

passagerer, du kan have med fra Skanderborg Station til Sølund. 

Deltagerbetaling 120,00 kr. indbetales til Erik på Konto i Danske Bank: 4925 - 

4925635561. 

Tilmelding til: Erik Lund, helst mail: erikdengamle@yahoo.dk / tlf./sms 40 62 

25 97. Og anfør meget gerne mobil telefonnummer. 

Mobil-nummeret bliver skrevet på deltagerlisten, der fremsendes til de 

tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.  

Turarrangører: Eva Hallgren evahallgren@gamil.com / mobil 31 22 73 85 og 

Alice Storgaard storgaard.alice@gmail.com / mobil 51 40 17 60. 

 

3. Torsdag den 7. december 2017: Jul i Den Gamle By i Århus. 

Århus og Region Midtjylland er jo Kulturhovedstad i år hvor kodeordet er 

RETHINK.  

Vi følger tråden op og gentænker årets julearrangement, som derfor i år er 

rykket fra Klostergadecentrets Cafe til købstadsmuseet Den Gamle By i Århus. 

Den Gamle By behøver næppe nærmere introduktion. Den kender de fleste af 

os. Men da der jævnligt etableres nye udstillinger og arrangementer er der 

altid noget nyt og spændende at opleve i byen.  

Denne dag skal vi primært se den seneste udstilling på museet: Århus 

Fortæller. Om Århus’ historie fra vikingetid til nutid. 

Dagens program er følgende: 

Kl 11.30 mødes vi ved indgangen og går samlet til udstillingen Århus 

Fortæller. Vi bliver introduceret til udstillingen af en guide, og ledsages af 

guiden ved udstillingen.  Rundvisningen varer ca 1 time. 

Kl 13.00 serveres frokostbuffet i byens meget stilfulde Entrécafé.  Menuen er 

endnu ikke fastlagt. Efter frokosten serveres kaffe/te. Diverse drikkevarer kan 

købes.  

Efter frokosten er der rig mulighed for at udforske byen yderligere. Specielt 

ved juletid foregår der diverse julerier i byen ligesom museets juleudstillinger 

viser hvordan man pyntede op til jul fra omkring år 1625 og til 1974. I 

museumsbutikken og i de historiske butikker er der rig mulighed for at købe 

egne julegaver. 
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Museet lukker kl 18.00 ( så vidt vides på nuværende tidspunkt) 

Om museet henvises i øvrigt til Den Gamle Bys hjemmeside: 

www.dengamleby.dk 

Prisen på arrangementet er 190 kr. 

Hen på efteråret vil der blive udsendt reminder om arrangementet med 

yderligere oplysninger, betalings- og tilmeldingsfrist mv. 

MEN SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN TORSDAG DEN 7. 

DECEMBER.– DU MÅ GERNE TILMELDE DIG FØR DU FÅR REMINDER. 

Deltagerbetaling 190,00 kr. indbetales til Erik på Konto i Danske Bank: 4925 - 

4925635561. 

Tilmelding senest (den dato oplyses senere) til Erik Lund, helst mail: 

erikdengamle@yahoo.dk / tlf./sms 40 62 25 97. Og anfør meget gerne mobil 

telefonnummer. 

Mobil-nummeret bliver skrevet på deltagerlisten, der fremsendes til de 

tilmeldte umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb. 

Arrangører Kirsten Malmqvist, malmqvist7@icloud.com  / mobil  2021 2885 og 

Anne-Grethe Andersen aga8230@gmail.com / mobil 2991 4812. 

 

 

4. Ud over ovenstående arrangementer, fortsætter vi med at invitere til 

”Frokosttræf for seniorer” i “Herreværelset”, Klostercaféen, Klostergade 37, 

8000, Århus C. Det sker sidste tirsdag i måneden fra ca. 12.00 - ca. 14.00 året 

rundt bortset fra i juli, november og december, hvor caféen enten er lukket 

eller optaget af andre gøremål  Det kan ske - men det er sjældent -  at lokalet 

er udlånt til bedre betalere end os, men så har vi kunnet være i selve caféen. 

Det er altid overraskende at se, hvem man møder - og hvad der kan ske.  Det 

er et uforpligtende møde, hvor der ikke skal tilmeldes og enhver bestiller og 

betaler for eget forbrug.  

Vel mødt til vore arrangementer. 

På Initiativgruppens vegne 

Erik Lund 
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