Nyhedsbrev anden halvdel af 2019 fra Seniorsektion Region Øst
Vi håber, I har har haft en dejlig sommer, så I er klar til efterårets arrangementer.
Først skal I have en glædelig nyhed. Som I sikkert husker, måtte vi sidste år aflyse 2 arrangementer
pga stram økonomi. Takket være bestyrelsens seje træk for at sikre seniorsektionen en bedre
økonomi, er det igen blevet muligt at afholde 3 arrangementer i efteråret.

Karla
De fælles frokoster på restaurant Karla, Dantes Plads 1, 1556 Kbh. V fortsætter og foregår på
følgende datoer: 6. august, 3. september, 1. oktober, 5. november og 3. december mellem kl. 12.00
og 14.00.
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.
Karla ligger tæt på Glyptoteket, så I kan kombinere frokost og kultur. Der er gratis adgang til den
faste udstilling om tirsdagen.
Lidt om efterårets arrangementer:
17. september 2019: Rabalderstræde forever
Vi ved, det er svært for os at lokke jer ud over Københavns bygrænser, så derfor har vi gjort os
umage med at sammensætte et spændende program.
Vi starter med en rundvisning på Musicon, som betragtes som et kreativt vækstcenter i Roskilde.
Derefter spiser vi frokost i Cafe Ragnarock. Og når vi har slået mave, går vi ovenpå i Rockmuseet
Ragnarock og bliver den første gruppe, der får rundvisning på den nye udstilling GASOLIN.
24. oktober 2019: Mødrehjælpen og byvandring i Kødbyen og Vesterbro
Vi besøger Mødrehjælpens nye lokaler, Abel Cathrines Gade 13, København V.
Mødrehjælpen støtter og styrker gravide og forældre gennem professionel rådgivning og frivillige
aktiviteter. Mødrehjælpen arbejder også politisk for at sikre en lovgivning, som forbedrer vilkårene
for udsatte børnefamilier og gravide.
Vi spiser på en tyrkisk restaurant i Kødbyen og bagefter skal vi på en guidet byvandring.
4. december 2019: Bank- og Sparekassemuseet og Julefrokost
Før den traditionsrige julefrokost mødes vi på Bank- og Sparekassemuseet, Overgaden Neden
Vandet 11, Christianshavn.
Julefrokosten afholdes igen i år på Restaurant 56 grader på Refshaleøen, så der er plads til alle, der
ønsker at deltage.
Er ovenstående arrangementer ikke nok for jer, kan I melde jer til både Nord og Syds
arrangementer.

Vedr. tilmelding og betaling af arrangementer:
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.

De sidste gange har der været nogle, der har indbetalt forkerte beløb, der efterfølgende skal
reguleres. Derfor beder vi jer om at sikre jer, at I indbetaler det korrekte beløb. Det vil spare os tid
og arbejde.

OBS: Nyhedsbrevets orientering om ture er at betragte som en smagsprøve/orientering. Der vil
senere blive udsendt udførlige invitationer. Man kan først tilmelde sig, når man har modtaget
invitation. Hvis I ikke har modtaget invitation 5 uger før arrangementsdatoen, kan I tjekke jeres
spammail. Er der heller ikke invitation der, skal I kontakte DS.
Mange hilsener
Arrangementsgruppen
Anne Dahl Petersen, Ingerlise Jensen, Brita Kjølberg og Lise Madsen

