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Nyhedsbrev første halvdel af 2018 fra Seniorsektion Øst
Til alle jer fra alle os: Godt nytår
Julefrokosten 2017 var igen en velbesøgt succes – og
arrangementsgruppen var meget glad for de meget hjælpsomme
deltagere. Alligevel har vi besluttet, at vi i år vil holde julefrokosten et
andet sted. Hvis sektionen får flere penge, vil vi forsøge at finde et sted,
hvor der kan være flere end 60 deltagere.

I dette forår er der igen 3 arrangementer, generalforsamling og
årsmøde.
Det første arrangement, som finder sted 29. januar 2018, er allerede
udbudt og fuldt optaget, men vi vil alligevel præsentere det nedenfor.
Vedr. tilmelding:
Det er vigtigt, at I bruger den rigtige mailadresse, når I tilmelder jer:
tilmelding.oest@outlook.dk
Vær opmærksom på, at tilmeldingen er personlig – Man kan altså ikke
tilmelde andre end sig selv.

KARLA:
De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh. V
fortsætter og foregår på følgende datoer: 6. februar, 6. marts, 3. april, 1.
maj og 5. juni mellem kl. 12-14.
Der vil som altid være en repræsentant fra Arrangementsgruppen til stede.
Alle er velkomne, der er ingen tilmelding, man møder bare op. Frokost og
drikkevarer er for egen regning.
Hvis du er medlem af Ældresagen, får du rabat, men du skal huske at give
besked om medlemskab, før du bestiller mad.
Lidt om forårets arrangementer:
29. januar 2018: En mandag i Valby
Vi mødes på Hotel Fy og Bi, hvor vi over en kop kaffe/te skal høre om
Scleroseforeningen. Ledende socialrådgiver Nadia Buchard og
socialrådgiver Camilla Beyer-Nielsen vil fortælle om foreningens tilbud og
socialrådgivernes arbejde.
Der bliver herefter serveret en lækker frokostanretning. Drikkevarer for
egen regning.
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Efter frokosten går vi til Nordisk Film. Her skal vi på rundvisning og opleve
dansk filmhistorie gennem 75 år.
Pris 160,- kr.
27. marts 2018: Kultur og Ældresagen på Islands Brygge
Dagen starter med rundvisning på Fabrikken for kunst og design, som
ligger i det tidligere Sundholms centralvaskeri. Det huser 53 atelier, hvor
professionelle billedkunstnere, designere og beslægtede faggrupper
arbejder.
Efter rundvisningen er der en sandwich til frokost. Drikkevarer for egen
regning.
Derefter besøger vi Ældresagen i deres nye lokaler i Snoresgade Her har vi
en aftale med administrerende direktør Bjarne Hastrup, som vil fortælle
om, hvad de politiske beslutninger betyder for samfundets ældre.
Pris 110,- kr.
Vi skal køre med offentlig bus fra Fabrikken til Ældresagen.

13. juni 2018: Fra vrå til slot
Vi mødes på Skansegården i Hillerød, som huser Center for Forsorg og
Behandling. Daglig leder Katrine Trolle vil fortælle om arbejdet.
Derefter kører vi til restaurant Leonora ved Frederiksborg slot, hvor vi
spiser frokost. Drikkevarer for egen regning.
Herfra går vi de 300 m til slottet, hvor vi får en rundvisning på
særudstillingen om kronprinser
og en introduktion til Ralph Heimanns malerier, bl.a. hans nye maleri af
kronprins Frederik.
Pris 140,- kr.
Tak til Dorte Nelkjær for forslag om at besøge Skansegården og slottet.
17.-18. april 2018: Generalforsamling og årsmøde.
OBS: Nyhedsbrevets orientering om ture, generalforsamling og
årsmøde er at betragte som en smagsprøve/orientering. Der vil
senere blive udsendt udførlige invitationer. Man kan først tilmelde
sig, når man har modtaget invitation.
Mange hilsener
Arrangementsgruppen
Anita Barfod, Ingerlise Jensen, Brita Kjølberg og Lise Madsen

