Nyhedsbrev nr. 3, 2019
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 til at se jer til 3 nye arrangementer her i foråret 2019.
Vi har i det sidste år haft en del udskiftninger i arrangementsgruppen i syd. Gode folk
der gennem mange år har bidraget aktivt. Tak for jeres store indsats.
Den nuværende arrangementsgruppe består af Gunhild Svanevik og Anne Kirstine
Thomsen fra syd og Britta Møller og Birte Frank. Vi mangler en til to personer, der har
lyst, tid og ikke mindst gode ideer til at være med i gruppen. Vi mødes to gange om
året for at lægge rammerne for arrangementerne.
I 2019 afholdes et heldags årsmøde. Det bliver i kulturhuset i Vollsmose den 24. april
og emnet bliver den nye Ghettoplan i Vollsmose. I vil hører nærmere om årsmødet
samt tilmelding i løbet af de næste måneder.
Bemærk at vi har fået ny kasser Britta Møller. Det nye kontonummer vil fremgå af
hvert arrangement.

Torsdag den 28. februar 2019:
Besøg hos den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
(DUKH), Jupitervej 1, 6000 Kolding, samt
Besøg på Trapholt museum, Æblehaven 23,6000 Kolding
DUKH er en selvejende institution under Børne-og Socialministeriet. DUKH
yder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, og deres
pårørende og andre kontaktpersoner.
DUKH`s formål er: at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap samt
medvirke til at forbedre sagsbehandlingen og oplyse om udviklingen på
handicapområdet.
Trapholt er et museum for moderne kunst og design. Museet har to særudstillinger:
Kaj Bojesen - humøret i dansk design og Nana Ditzel - Danish moderne.
Kaj Bojesens udstilling tager udgangspunkt i leg, håndværk og innovation. Der vises
sølvtøj, møbler og legetøj.

Nanna Ditzels udstilling viser eksempler på 60 års møbeldesign, som er både
udfordrende og nyskabende.

Vi får en omvisning i Kay Bojesen-udstillingen.

Tidsplan:
10.00-10.30 Vi mødes på DUKH og drikker kaffe.
10.30-12.00 Oplæg v. Lotte Egebak
12.15-13.15 Vi spiser frokost i kantinen på DUKH
13.15-13.45 Vi kører til Trapholt
14.00-15.00 Omvisning på Trapholt
Egenbetaling: 150 kr., som bedes indsættes på reg. 4092 konto 4092552454, Danske
Bank, kasser Britta Møller
Arrangør: Gunhild Svanevik og Britta Christensen
Tilmelding: Svanevik@webspeed.dk eller på tlf. 6165-3715 senest den 21. februar.

Onsdag den 3. april 2019:
Besøg på Designskolen i Kolding Ågade 10 i Kolding.
Vi får en rundvisning/generel introduktion til Designskolen. Designskolen
Kolding er en selvejende institution under Uddannelses-og
Forskningsministeriet. Skolen blev grundlagt i 1967 og tilbyder bachelor-og
kandidatuddannelse indenfor mode og tekstil, industrielt design,
kommunikationsdesign, accessory design og design for play.

Designskolens vision er at inspirere, udfordre og udvikle dansk design og
designerens rolle sammen med dansk og udenlands erhvervsliv.
Skolen har fokus på bæredygtighed, velfærd og leg.
Tidsplan:
Vi mødes på Designskolen kl. 10.15 og går i skolens kantine, hvor vi drikker
kaffe. Rundvisningen begynder kl. 11.00 og varer 1½ time.
Når rundvisningen er slut går vi til Cafe Klein, Søndertorv 7, hvor vi spiser
frokost kl. 13.00
Egenbetaling: 125 kr. som bedes indsat hos kasser Britta Møller, reg. 4092
konto 4092552454 i Danske bank.
Arrangør: Gunhild Svanevik
Tilmelding på mail svanevik@webspeed.dk eller tlf. 61653715 senest 26
marts.

Torsdag de 6 juni 2019
Besøg i Demenslandsbyen i Svendborg, Bryghuset, Bryghusvej 2
Vi har en foreløbig aftale med Demenslandsbyen om at besøge dem den
6.juni. Den endelige aftale er ikke på plads, så I ville få en opdatering en
måned før den 6.juni. Der bliver en guidet rundvisning. Men sæt datoen af.
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