Region Nord
SeniorSektionen
Dansk Socialrådgiverforening

Nyhedsbrev nr. 2 fra SeniorSektion Nord, andet halvår 2019
Velkommen til tidligere og nye læsere af dette Nyhedsbrev. Denne gang indleder vi med et
kort overblik af, hvad vi tilbyder i den kommende tid.

• Mandag den 16. september: Besøg på Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg med
efterfølgende Povertywalk i Aarhus.

• Tirsdag den 22. oktober: Tur til Randers Kunstmuseum og Randers Regnskov
• Fredag den 22. november: Den traditionelle og altid velbesøgte Julefrokost er i år henlagt til Thors Mølle, Aarhus.

• Generalforsamling og årsmøde 2020: Der afholdes (landsdækkende) Generalforsamling og Årsmøde tirsdag den 21. - onsdag den 22. april 2020 i Svendborg.
Noter allerede nu datoerne, hvis arrangementerne har interesse.
Nedenfor er arrangementerne uddybet
Det første indeholder alle oplysninger om bl.a. tid, sted, tilmelding og egenbetaling.
For turen til Randers, Julefrokosten og Årsmødet i 2020, vil der komme uddybende
beskrivelser i god tid før tilmelding er aktuel.

Men først nogle praktiske oplysninger af mere generel karakter
• Nyhedsbrevet udsendes af Socialrådgiverforeningens velfungerende sekretariat i Toldbodgade 19 B, 1253 København K. Mailadr.: ds@socialraadgiverne.dk
Det betyder, at alle SeniorMedlemmer vil få de 3 regioners Nyhedsbreve, der iøvrigt
også findes på Foreningens hjemmeside.
• Egenbetaling overføres senest ved tilmeldingsfristens udløb til konto 4925 4925635561
Indtil tilmeldingsfristens udløb, kan man melde fra, og få evt. egenbetaling refunderet.
Efter dette tidspunkt hæftes for egenbetalingen.
Gør det let for jer selv og for kontobestyreren: oplys kun beløb og navn(e) på deltager(e).
Det er Erik Lund, der administrerer bankkontoen.
Mail: erikdengamle@yahoo.dk tlf. 40 62 25 97
• Tilmelding til arrangementer i Region Nord sker 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.
• Tilskud til transportudgifter ydes i et vist omfang, når udgiften (billigste off. transportmiddel osv.) overstiger kr. 150,- fra hjemsted til arrangement, eller hvor start på turen nu
er beskrevet. Bilkørende kan under visse omstændigheder også opnå refusion. Deltagere, der ønsker refusion, skal hente en standardblanket fra foreningens hjemmeside,
der findes ved klik her: http://www.socialraadgiverne.dk /Fag og debat/Sektioner/Seniorsektionen/Rejserefusion.
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Mandag den 16. september 2019
Besøg på Forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg med efterfølgende
Povertywalk i Aarhus
Mødested og -tid:
Forsorgshjemmet Østervang, Trankær Mosevej 25, 8310 Tranbjerg kl. 10.00.
Bus fra Aarhus Banegård: Buslinje 4A fra Park Allé mod Tranbjerg kl. 09.16 (stå af ved
Tingskov Allé/landevejen kl. 09.47) eller buslinje 17 fra Park Allé mod Solbjerg kl. 09.16
med ankomst Tingskov Allé/landevejen kl. 09.38.
Forsorgshjemmene i Danmark har igennem mange år været omdrejningspunktet i den
psykosociale indsats over for hjemløse, misbrugere, socialt udsatte og andre på kanten af
samfundet. Hvor det tidligere især var ældre subsistensløse med alkoholproblemer, der fik
ophold på et forsorgshjem, er det nu i højere grad yngre med mangeartede psykosociale
problemer og omfattende misbrug, der benytter sig af forsorgshjemmenes tilbud.
Vi vil på denne dag høre mere om forsorgshjemmenes udvikling og opgaver, og vi vil på
den efterfølgende Povertywalk i Aarhus se nogle af de tilbud, der findes til socialt udsatte i
Aarhus.
På Forsorgshjemmet Østervang vil centerleder Jakob May, der selv er uddannet socialrådgiver, give et oplæg om forsorgshjemmenes arbejde før, nu og i fremtiden. Under
oplægget vil vi få kaffe/the og brød. Hvis det er muligt, kan vi måske også få en mindre
rundvisning på stedet. Besøget på Østervang varer ca. et par timer. Læs mere om Østervang på www.aarhus.dk/oestervang
Frokost på Café Kohalen, efter besøget på Østervang tager vi ind til Aarhus, hvor vi
spiser. Adr. er Jægergårdsgade 164A, 8000 Aarhus C. Her kan man få serveret et dejligt
stjerneskud eller en god pariserbøf. Ved tilmelding bedes du oplyse, hvad du ønsker.
Efter frokost går vi hen til Værestedet, Jægergårdsgade 107, 8000 Aarhus C. Herfra
udgår Povertywalk, en byvandring, som vil føre os til en række tilbud til socialt udsatte i
Aarhus midtby. Vores guide er selv hjemløs, socialt udsat eller tidligere hjemløs og vil give
sin personlige fortælling om livet på gaden og de udfordringer, det giver. Turen varer ca. 2
timer og slutter i Mølleparken. Se mere på www.povertywalk.dk
Tilmeldingsfrist: man. den 9. september 2019. Husk, vælg stjerneskud el. pariserbøf.
Tilmelding til Aage Mogensen aagemogensen@me.com eller evt. på mobiltlf. 26 80 74 50.
Deltagerpris: 125 kr., som indbetales til Erik Lund på konto: 4925 4925635561.
Max deltagerantal: 20 deltagere.
Arrangører:
Dorte Perra, e-mail: diperra@post.cybercity.dk tlf. 51 62 00 29 og
Eva Hallgren, e-mail: evahallgren@gmail.com tlf. 31 22 73 85

Tirsdag den 22. oktober 2019
Tag med på tur til Randers Kunstmuseum og Randers Regnskov
Dagens program indledes med, at vi mødes på det hyggelige Randers Kunstmuseum i Kulturhuset i centrum af Randers.
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Vi starter kl. 10.00 med morgenmad i Kulturcafeen på 1. sal i Kulturhuset.
Herefter guidet rundvisning med mulighed for at blive vist rundt i både den permanente
udstilling, som rummer en bred samling af dansk billedkunst fra ca. 1800 og til nutiden, og
i særudstillingen, som på dette tidspunkt handler om flag.
Efter vi har spist frokost på Kulturcafeen, går vi i samlet flok til Randers Regnskov, hvor vi
på egen hånd kan få en tropisk sanseoplevelse, varmen, luftfugtigheden, lydene, lugtene
og et rigt dyreliv, der tæller mere end 200 arter.
Vi vender tilbage med et detaljeret program ca. midt i september 2019, hvor tilmeldingsfrist, flere detaljer og endelig pris fremgår. Vi regner med at turen kommer til at koste ca.
kr. 200,Arrangører:
Anne-Grethe Andersen, mail: ag.t.andersen@gmail.com tlf. 2991 4812
Kirsten Madsen: kirstenm48@gmail.com tlf. 6066 4175.

Fredag den 22. november er der Julefrokost på Thors Mølle
Vi skal i år indtage vores julefrokost på restaurant Thors Mølle, Thors Møllevej 15, 8000
Århus.
Restaurantens filosofi er enkel, smagen skal være i centrum og alt laves fra bunden med
lokale, sæsonbestemte råvarer. Den ligger i smukke omgivelser, et “stenkast” fra byen og
alligevel helt ude i skoven.
Egenbetaling vil blive ca. kr. 200 - 250 kr.
Vi sender detaljeret invitation ud i oktober måned, hvor endelig pris, tilmeldingsfrist samt
flere detaljer om Julefrokosten vil fremgå.
Arrangører:
Dorte Perra, mail: diperra@post.cybercity.dk, tlf. 5162 0029
Kirsten Madsen, mail: kirstenm48@gmail.com, tlf. 6066 4175.

Frokosttræf for Seniorer
Ud over ovenstående arrangementer, fortsætter vi med at invitere til ”Frokosttræf” 2 steder
i Region Nord. Det er et uforpligtende møde, hvor der ikke skal tilmeldes og enhver
bestiller og betaler for eget forbrug. Det sker året rundt bortset fra juli og december.
I Holstebro er der “Frokosttræf” (bagerst) i Caféen, sidste onsdag i hver måned kl. 11.30.
Adressen er: Aktivitetscentret, Danmarksgade 13 A, 7500 Holstebro.
I Aarhus er der ”Frokosttræf” i “Ane-værelset”, Klostercaféen, Klostergade 37, 8000, Århus C. Det sker sidste tirsdag i måneden fra ca. 12.00 - ca. 14.00.
Vel mødt til vore arrangementer.
På IniativGruppens vegne
Aage Mogensen

red. af aam august 2019

Nyhedsbrev Nord2019_2.pages

side 3 af 3

