Dansk Socialrådgiverforening
Seniorernes Initiativgrupper
Region Syd

August, 2018

Nyhedsbrev nr. 2, 2018, til seniorer i Region Syd samt til interesserede i Region Nord og Øst
Kære seniorer – velkommen til tidligere og nye læsere af dette Nyhedsbrev.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer til 3 nye arrangementer her i efteråret 2018.

Tirsdag den 25. september, 2018
Besøg i Seniorbofællesskabet Skibhus Skovly 5000 Odense C.
Vi mødes kl.10.30 fælleshuset på Skibhus Skovly 24 hvor Kirsten Österlin, som er en
del af formandskabet i bofællesskabet, vil tage imod os. Kirsten Österlin er
pensioneret socialrådgiver og tidligere kredsformand og formand for ledersektionen
i D.S. Bofællesskabet består af 16 boliger og 26 beboer og er bygget af
boligselskabet Civica.
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Programmet for dagen forløber på den måde, at vi samles i bofællesskabet
fælleshus, hvor vi starter med kaffe og et stykke brød.
Kirsten vil byde velkommen og fortælle om der gode liv i seniorbofællesskabet.
Interessen for seniorbofællesskaber er meget stor i hele landet, og især
byen Middelfart har haft stor succes med deres seniorbofællesskaber.
Vi er så heldige at det er lykkedes at få bestyrelsesformand Leif Dahl Christensen
for seniorbofællesskabet Teglgården til at komme og fortælle om deres byggeri og
udvikling. Han vil desuden komme ind på den finansielle del.
Vi slutter dagen med frokost i fælleshuset og en rundvisning af Kirsten Österlin.
Der går bus fra banegården og det tager 10 minutter. Bybus nr. 81-82-83
Tilmelding til Birte Frank: birtefrankhansen@gmail.com, tlf. 2425-8508, senest den
15.9
Egenbetaling for dette arrangement er 50 kr. som indsættes på vores konto i Tønder
sparekasse, reg.nr. 9828, konto nr. 8850238694.

Mandag den 29. oktober 2018.
Besøg på Tagkærgaard, Forbindelsesvejen 1, 6070
Christiansfeld.
Fonden Tagkærgaard er et godkendt socialpædagogisk opholdssted for unge
misbrugere i alderen 14-18 år med evt. forlængelse op til 23 år.
Fonden har drevet behandlingsstedet siden 1998, og varetager behandling af unge
der er, eller har været, i aktivt misbrug.
Med afsæt i den unges samlede situation, tilrettelægges en individuel
behandlingsplan, hvor der med inspiration i den læringsteoretiske og narrative
tilgang anvendes en kombination af flere metoder i forløbet med den unge.

2

Opholdsstedet er delt på 3 behandlingssteder, som også er beliggende på forskellige
adresser.

Tagskægget: Afklarings/afrusningsforløb for drenge og piger i alderen 14-18 år.
Tagstenen: Længerevarende behandlingsforløb for piger.
Tagkærgaard: længerevarende behandlingsforløb for drenge.
Endvidere er der en intern skole, der tilbyder undervisning fra 7 til 10 klasse. Målet
er, at den unge får afsluttende eksamen og forberedes til ungdomsuddannelse.
Der er ved udflytning fra Opholdsstedet mulighed for at etablere efterværn til den
unge.
Tidsplan:
Vi mødes på Tagkærgaard klokken 11.00. En afdelingsleder vil tage imod os og
fortælle om Opholdsstedet og deres arbejde.
Det forventes, at vi er på Tagkærgaard i ca. to timer. Herefter spiser vi frokost på
Seggelund Cafeteria på adressen: Seggelund Hovedvej 55, 6070 Christiansfeld.
Egenbetaling for denne tur er 75 kr., som indsættes på vores konto i Tønder
sparekasse, reg.nr. 9828, konto nr. 8850238694.
Arrangør: Gunhild Svanevik.
Tilmelding på mail: svanevik@webspeed.dk eller på telefon 61 65 37 15 senest
mandag den 22. oktober 2018.
Du bedes ved tilmelding fortælle, om du har brug for kørelejlighed eller kommer i
egen bil og kan have passagerer med. Har du spørgsmål til arrangementet, så ring til
Gunhild Svanevik.
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Torsdag den 6. december, 2018
Julefrokost på den Grimme Ælling.
Den Grimme Ælling ligger i et flot bindingsværks hus i en sidegade til Nørregade og
tæt på H.C. Andersens hus helt i centrum af Odense tæt på banegården.

Vi mødes kl. 11.00? (endeligt tidspunkt kommer senere).
Vi har fået et lokale for os selv og har mulighed for at synge og høre musik.
Programmet er endnu ikke helt færdigt, men vi spiser kl. 13.00 en herlig buffet med
efterfølgende kaffe og lagkage.
I vil hører nærmere, men det bliver helt sikkert en munter dag. Håber rigtig mange
af jer vil deltage i dages festligheder.
Arrangør: Britta Møller og Birgitte Bjerre og Birte Frank
Tilmelding til Birte Frank: birtefrankhansen@gmail.com
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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.
Der er vigtigt at du står med den rigtige e-mailadresse.
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. Husk at tilmelde jer til arrangøren.
I vil få en reminder om arrangementet ca. 14 dage før i jeres mail post.
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