Nyhedsbrev nr. 4, 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 2-3 nye arrangementer her i efteråret 2019.
Tak for jeres opbakning til vores arrangementer i foråret 2019.
Vi har sagt farvel og tak til Anne Kirstine Thomsen som har været med i arrangement
gruppen en årrække.
Heldigvis er der kommet nye kræfter til. Den nuværende gruppe er: Ulla
Christophersen fra Middelfart, Britta Møller og Birte Frank fra Odense og Gunhild
Svanevik og Hele Wright fra Haderslev.
Vær venligst opmærksom på, at I tilmelder jer til arrangørerne og betaling til kasser
Britta Møller.
Vi er i skrivende stund ved at finde et tredje arrangement i uge 40 eller 41, som I vil få
besked på snarest muligt.
Alle er meget velkomne til at komme med ideer til arrangementsgruppen eller selv
være medarrangengør.
Vi vil samtidig gøre jer alle opmærksom på Årsmødet den 21-22 april 2020, som
afholdes på Svendborg Vandrehjem

Onsdag den 11.9 2019
Baggårdsvandring i Fredericia
Tag med på en utraditionel og spændende gåtur med guide gennem
Fredericias baggårde
Vi føres om bag facaderne og ser, hvad baggårdene gemmer på. Oplev
Fredericia fra en skæv vinkel, som man ikke umiddelbart oplever i
hverdagen, og få et anderledes indtryk af byens små skatte. Der er både
kulturelle og historiske skatte gemt i baggårdene. Vores
guide vil lede os frem til de mest interessante. Turen krydres med
anekdoter og historiske fakta.
Fredericia blev grundlagt som en fæstning i midten af 1600-tallet af Frederik
III. Byen ligger centralt i Trekantområdet.

Fredericia er meget mere end fæstningsværk og krigshistorie. I dag er den
en by i rivende udvikling og forandring.
Den historiske vold fungerer i dag både som historisk attraktion og som en
stor grøn bypark. Volden og de snurrige gader er sammen med Fredericia
Teater, krydstogtsturismen, Messe C og den smukke natur blandt byen
største kendetegn.
Mødested: Bennedsens Gård, Norgesgade 20C, 7000 Fredericia. Vi
mødes klokken
10.00.
Turens varighed: 2 timer.
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Når den guidede tur er slut, går vi til Hotel Postegården, Oldenborggade 4,
hvor vi spiser
frokost.
Egenbetaling: 100 kr., som bedes overført til reg. 4092 konto 4092552454,
Danske Bank,
Kasserer Britta Møller senest den 2. september.
Arrangører: Gunhild Svanevik tlf. 61653715 og Helene Wright.
Tilmelding: til Helene på E-mail: hekw@mail.dk senest den 2. september
2019.

Torsdag den 5.12 2019
Den årlige julefrokost afholdes på Restaurant Nordatlanten,
Nordatlantisk Promenade 1, 5000 Odense.
Vi mødes kl. 11.00 og drikker en kop kaffe m.m.
Lise Færch vil holde et oplæg om hendes tid på Grønland under
Titlen:
Mødet med Grønland- mægtigt og afmægtigt.
Herefter går vi over til Julefrokosten som består af alskens
Lækkerier fra det berømte køkken.
Vi glæder os.
Tilmelding Birte Frank, e-mail birtefrankhansen@gmail.com tlf. 24258508
Egenbetaling: 175 kr. som overføres til reg. 4092 konto 4092552454
Kasser Britta Møller, senest den 27. november

