
Nyhedsbrev nr. 1 fra SeniorSektion Nord, første halvår 2018
Velkommen til tidligere og nye læsere af dette Nyhedsbrev.
Her følger nogle praktiske oplysninger, der gælder for alle arrangementerne.
 
• Mindre ændringer af det enkelte arrangement vil kunne forekomme, uden at vi kan nå 

at orientere om det. Det skyldes, at der går ret lang tid fra idefasen over planlægningen 
til læseren sidder med Nyhedsbrevet i hånden.  
Hvor vi i tide kan se, at der vil mangle oplysninger, orienteres der på forhånd om, at der 
vil blive udsendt supplerende oplysninger.

• Nyhedsbrevet udsendes af Socialrådgiverforeningens velfungerende sekretariat i Told-
bodgade 19 B, 1253 København K.  
Mailadr.: ds@socialraadgiverne.dk 
Det betyder, at alle SeniorMedlemmer, der har opdateret relevante oplysninger i 
Foreningens medlemskartotek, vil få alle 3 regioners nyhedsbreve.

• På Forenings hjemmeside vil Nyhedsbrevene også være at finde.
• Forudbetaling for deltagelse i et arrangement er obligatorisk. Senest ved tilmeldings-

fristens udløb, skal egenbetalingen (med navn på indbetaler og arrangement) være 
overført til konto i Danske Bank: 4925 4925635561.  
Da er tilmeldingen bindende, og egenbetalingen refunderes ikke. 
Det er Erik Lund, tlf. 40 62 25 97, der administrerer denne konto.  
Mail: erikdengamle@yahoo.dk 

• Tilmelding til arrangementer i Region Nord sker igen til undertegnede primært på 
mail: aagemogensen@me.com eller evt. på mobiltlf.: 2680 7450.

• Særlige kostønsker p.gr.a. vegetar/allergi m.v. kan næsten altid imødekommes, hvis vi 
får det at vide ved tilmeldingen.

• Fælles for SeniorSektionens arrangementer i hele landet er, at der ydes refusion af 
transportudgifter (billigste off. transportmiddel osv.) over kr. 150,-  fra hjemsted til 
arrangement, eller hvor start på turen nu er beskrevet. Bilkørende kan under visse om-
stændigheder også opnå refusion. Deltagere, der ønsker refusion, skal hente en stan-
dardblanket fra foreningens hjemmeside, der findes ved klik her:  
http://www.socialraadgiverne.dk  
/Fag og debat/Sektioner/Seniorsektionen/Rejserefusion. 
Herefter følge reglerne for rejserefusion, og der er umiddelbar adgang til de relevante 
blanketter. 
 
Region Nord har 3 arrangementer i første halvår af 2018  
på datoerne 7. marts og (antagelig 17. maj) samt den 19 juni

Region Nord
SeniorSektionen
Dansk Socialrådgiverforening
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Grønland – Et land med højt til loftet.  
Arrangement onsdag den 7. marts  
fra kl. 10 - 13 + en let frokost
Vi har været i det Grønlandske hus på Dalgas Avenue 52 i Aarhus for en del år siden, og 
finder nu god grund til at gentage besøget. Årsagen er ganske enkelt, at det er et spæn-
dende sted med nogle personer, der ved meget om Grønland og har lyst til at fortælle om 
denne del af vort Rigsfællesskab, som de fleste af os ved så lidt om. 
Derfor har vi indgået en aftale med stedets nuværende direktør, der giver denne introduk-
tion til en spændende dag i Det Grønlandske Hus i Aarhus:
“Der er 4 grønlandske huse i Danmark, et af dem ligger på en af de smukkeste adresser i 
Aarhus på Dalgas Avenue. Kom med til et foredrag og få større indsigt i den grønlandske 
kultur og hvilke opgaver Det Grønlandske Hus i Aarhus løser.
Der bor i dag ca. 15.000 grønlændere i Danmark og langt de fleste klarer sig rigtig godt og 
er velintegrerede i det danske samfund trods de store kulturforskelle der er mellem Grøn-
land og Danmark. En mindre gruppe af grønlændere er udfordret og klemt i kulturmødet 
og her er det grønlandske hus og en række andre aktører med til at gøre en indsats for at 
lette det møde.
Der vil efter oplæggene fra Det Grønlandske Hus være mulighed for at kommentere og 
diskutere de enkelte indslag.
Der vil være kaffe og brød til arrangementet, som afsluttes en let frokost.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med venlig hilsen  /Best regards
Direktør Jørn Holbech jh@glhus.dk Mobil tlf. 21 74 44 99
www.groenlandskehus.dk, Telefon 86 11 02 88,
Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C”
Tilmelding senest mandag d. 19. februar. 
Deltagerpris kr. 125,-, der skal indbetales senest s.d.
Arrangører: 
Kirsten Malmquist kima@malmqvist.info tlf. 20 21 28 85 
Aage Mogensen aagemogensen@me.com tlf. 26 80 74 50 

Tur til Aalborg i maj 2018 - om muligt torsdag  
den 17. maj
Vi planlægger at lave en tur til Aalborg i maj 2018, og om 
muligt den 17. maj 2018. Nærmere oplysninger om ind-
hold, mødested og tilmelding samt pris vil blive sendt ud til 
alle medlemmer ca. 5 uger før arrangementets 
afholdelse. 
Turarrangør: Eva Hallgren i samarbejde med nogle af 
vores medlemmer i Aalborg.
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Tag med på en dagstur til Tunø.  
Den lille bilfri ø ud for Hou i Østjyl-
land. 

Den har en lang og spændende historie bag 
sig. Blandt andet har Tunø altid været et 
selvstændigt samfund. Øens eneste by - Tunø 
by - er en typisk landsby med gårde og vel-
holdte huse i gammel byggestil langs bygaden.

Øen, der er 3,52 km´2, har 118 indbyggere (iflg 
Wikipedia).
Tunø har en smuk natur og et rigt dyre- og fugleliv. Vejret er ofte bedre på Tunø end andre 
steder i landet pga øens placering – derfor vokser her bl.a. morbærtræer og figenbuske.
Se også: http://www.tunoeturist.dk  

Turen til Tunø starter i Hou tirsdag den 19. juni, hvor vi mødes kl. 8.45. 
Færgen afgår kl 9.00 og efter en times sejlads modtages vi kl 10. på Tunø af Tunøguiden 
Hanne Tromborg Thaysen. Medens vi går ca. 1 km. fra havnen til Tunø By vil hun fortælle 
om livet på Tunø og Tunøs historie – og hvad vi ellers gerne vil høre om.
Når vi kommer til købmanden holder en traktorvogn klar til at køre os rundt på øen – bl.a. 
ud til stranden med udsigt til Samsø, Mols og hele Århusbugten. Undervejs er der mu-
lighed for at gå ca 1 km mellem to traktorstop langs med de stejle skrænter på nordkysten. 
Ved 13 tiden får vi frokost. Det er endnu uafklaret hvor den indtages.
Derefter er der mulighed for at se Tunøs museum, gå op i fyrtårnet med panoramaudsigt 
over øen og Kattegat, besøge Tunøs kirke med fortælling om dens udsmykning og spæn-
dende historie og foretage indkøb af bl.a. øens friske grøntsager mv.
Kl. 16.30 er seneste mødetid ved færgen, som sejler os tilbage til Hou kl 16.40. 
Kl. ca 17.40 har vi igen fast grund under fødderne – i Hou. 
Der er busforbindelse fra Århus Rutebilstation og fra Odder til Hou Havn – og retur.
Turen, der endnu ikke er fuldstændigt planlagt, vil koste ca. 200 kr. pr. deltager.  
Tilmeldingsfrist og betaling vil blive oplyst i en supplerende mail, der medio maj 2018 
blive udsendt. 
Arrangører:  
Kirsten Malmqvist, mail: kima@malmqvist.info – tlf. 2021 2885 
Anne-Grethe Andersen, mail: ag.t.andersen@gmail.com – tlf. 2991 4812

 
 
Frokosttræf for Seniorer i “Herreværelset” 
Klostercaféen, Aarhus sidste tirsdag i md.
Ud over ovenstående arrangementer,  
fortsætter vi - selvfølgelig - med at invitere til  
”Frokosttræf for seniorer” i “Herreværelset”, Klostercaféen, 
Klostergade 37, 8000, Århus C. 
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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 IniativGruppens vegne
Aage Mogensen

17. - 18. april er der Årsmøde og generalforsamling på Årslev Kro ved 
Aarhus. Der kommer nærmere information, da det er et landsdækkende arrangement. 

Initiativgruppen består aktuelt af nedenstående medlemmer. 

Hvis man har gode idéer til arrangementer og/eller har tid og lyst til at blive medlem af Ini-
tiativGruppen, er man velkommen til at kontakte en af gruppens medlemmer for en nær-
mere drøftelse.

Sjaggeren her til højre, er en 
nordisk vinterturist. Den og 
dens artsfæller kommer hvert 
år i januar - februar i vor have 
og spiser en masse æbler, der 
ligger på græsplænen - eller vi 
smider ud til dem og solsorte-
nene. 

Navn: Mailadr.: Tlf: Geo. placering

Anne-Grethe Andersen ag.t.andersen@gmail.com 29 91 48 12 Aarhus

Erik Lund erikdengamle@yahoo.dk 40 62 25 97 Holstebro

Eva Hallgren evahallgren@gmail.com 31 22 73 85 Holstebro

Kirsten Malmquist kima@malmqvist.info 20 21 28 85 Aarhus

Aage Mogensen aagemogensen@me.com 26 80 74 50 Aarhus
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