Nyhedsrev nr. 2 fra Seniorsektion Øst
2. halvdel af 2018
Sommeren er gået på held, og vi håber, I har nydt det gode vejr.
Hermed lidt orientering om, hvad der er sket hen over sommeren og om kommende arrangementer i
efteråret.
Dødsfald
Livsnyder m.m Jørgen Kunstmann døde den 21. juli 2018, han blev 84 år gammel.
Jørgen var i mange år kasserer i Seniorsektionen, ligesom han var med i Arrangementsgruppe Øst
hvor han både lavede regnskab og ture. Jørgen ophørte med at arrangere ture for nogle år siden og
genopstillede ikke som kasserer i 2017. Trods gangbesvær og andre skavanker fortsatte Jørgen med
at deltage i ture i Nord, Syd og Øst altid i godt humør - der var ikke noget problem, der ikke kunne
løses over et glas rødvin og en snak – indtil Jørgen i foråret blev ramt af en blodprop i hjernen.
Jørgen blev efter eget ønske bisat fra Nordre Kapel på Vestre Kirkegård ved en stemningsfuld
højtidelighed.
Æret være hans minde.
Nyt medlem i Arrangementsgruppen
I nyhedsbrevet af 1/3-2018 efterlyste vi et nyt medlem til arrangementsgruppen, idet Anita Barfod
havde valgt af stoppe, og nu er vi igen fuldtallig. Anne Dahl Pedersen er indtrådt i gruppen. Vi
glæder os til samarbejdet.
Anne præsenterer sig således:
Jeg er netop i august måned indtrådt i arrangementsgruppen. Jeg glæder mig til sammen med Brita,
Ingerlise og Lise at planlægge aktiviteter for seniorgruppen. Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg er
67 år og uddannet i 1976. Jeg har hovedsageligt været beskæftiget i fagbevægelsen senest i FOA,
hvorfra jeg gik på pension for 4 år siden. Jeg har siden med stor glæde deltaget i seniorgruppens
arrangementer, som både har bidraget til min faglige viden og givet gode snakke i et fagligt og
socialt fællesskab. Selv om vi er pensionister er vi jo stadigvæk socialrådgivere. Jeg ser derfor
gerne flere socialfaglige arrangementer også med en socialpolitisk vinkel evt. med en tråd til DS uden at glemme kulturelle indslag. Vi ses til efterårets arrangementer.
Karla
De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh V fortsætter og foregår på
følgende datoer: 4. september, 2.oktober, 6. november og 4. december 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.
Frivilligt arbejde
I det ekstraordinære nyhedsbrev fra marts 2018 efterlyste vi seniorer, der var interesserede i ved et
arrangement at fortælle om det frivillige arbejde, som de udfører. Der er indtil nu ingen, der har
henvendt sig.
I kan stadig henvende jer ved at sende en kort beskrivelse om jeres arbejde til Lise.m@teliamail.dk .
Økonomi
Som I ved, er økonomien i 2018 stram. Vi har derfor måttet annullere et par arrangementer, så der
også kun er 2 i efteråret. Vi har en forventning om, at økonomien bedres i 2019, så vi igen kan

komme op på 6 arrangementer om året.
Lidt om efterårets arrangementer:
Kunst har ingen alder
Den 25. oktober 2018 besøger vi Ældre Sagen, som har til huse Snorresgade 17-19,
2300 København. Arrangementet varer fra kl. 10.00 til 11.30 og souschef Jens Højgaard
indleder med at fortælle om Ældre Sagen generelt. Efterfølgende vil et par erfarne
konsulenter fra Samfundsanalyseafdelingen holde oplæg om bl.a. værdighed og
hjemmepleje.
Derefter går vi (eller tager en bus) til Fabrikken for Kunst og Design, som har til huse i
det gamle centralvaskeri på Sundholm, Sundholmsvej 46. Her får vi en sandwich, og vi
bliver introduceret til stedet. Omkring kl. 13 får vi en rundvisning i 2 grupper, vi får
mulighed for at se nogle af de de forskellige atelierer og måske få en snak med de
udøvende kunstnere. Se meget mere om det inspirerende sted på deres hjemmeside
ffdk.dk Arrangementet slutter omkring kl. 14.30
Nissen flytter med
I år har vi valgt at ændre rammerne for den traditionelle julefrokost, så der bliver plads
til flere deltagere, men stadig også plads til den gode stemning.
Vi mødes til julefrokost 5. december 2018 kl. 12.00 på restaurant 56 grader,
Krudtløbsvej 8, hvor et flot julebord venter med lækre retter. Restauranten ligger i et
gammelt krudthus på Holmen. Frokosten slutter kl. 16.00.
Vi håber i lighed med tidligere års arrangementer at få en aftale med en
”kulturinstitution” i nærheden. Lykkes det, vil arrangementet ligge før julefrokosten,
men det er ikke nemt at finde et sted, der kan huse 70-80 deltagere.
OBS: Nyhedsbrevets omtale af ture er at betragte som en smagsprøve/orientering.
Der vil blive udsendt udførlige invitationer 5 uger før den aktuelle dato. Man kan
først tilmelde sig, når man har modtaget invitationen.
Mange hilsener
Arrangementsgruppen
Anne Dahl Pedersen, Brita Kjølberg, Ingerlise Jensen og Lise Madsen

