Kære seniorer.

Oktober 2020.

Hermed nyt fra seniorudvalget efter møde d. 20. oktober:

-

Onsdag d. 21. oktober var 24 medlemmer på besøg hos Vandmiljø Randers i
Regnhytten på Kristrup Engvej 21. Det var et spændende og indholdsrigt
foredrag med orientering om klimaændringernes virkning med større
regnmængder i de kommende år. Der fulgte en god beskrivelse af alle de
tiltag, der er i gang i Randers, og som vil følge i de kommende år, for at sikre
vores by mod oversvømmelse. Der blev også givet en fin orientering om, hvad
den enkelte haveejer kan gøre for at medvirke til sikring af drikkevand i
fremtiden. Det var en rigtig god oplevelse, som kan anbefales til medlemmer,
som ikke deltog denne gang. Aftale om besøg kan laves med personalet i
”Regnhytten”, hvis der er tale om en gruppe på mindst 8 personer.

-

Arrangementet med blomsterbinding må desværre aflyses i år, da der kun var
8 tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Antallet af deltagere skulle være 20,
for at økonomien kunne hænge sammen. Vi har haft kontakt til yderligere 3
tidligere undervisere i blomsterbinding, men ingen af dem har kunnet overtage
arrangementet.
Det indbetalte beløb for deltagelse er i skrivende stund på vej retur til de
tilmeldte.

-

P.g.a. coronasituationen må vi desværre aflyse julefrokosten i år. Der er
aktuelt ikke udsigt til, at forholdene forbedres i løbet af den kommende måned
– og så tæt er vi faktisk på julearrangementet.

-

I seniorudvalget arbejder med følgende plan for sociale arrangementer i
foråret 2021:
Januar:
Foredrag om Krigsbørn, altså børn med en tysk far.
Februar:
Besøg i DR-byen i Århus. Vi regner med individuel transport
Marts:
Besøg på Stanalt gods. Her regner vi også med individuel
transport
April:
Besøg i Kongenshus hede- og mindepark. Formentlig
bustransport
Maj:
Cykeltur til Mellerup. Det vil også være muligt at deltage,
selv om man kommer i bil
Herefter holder vi ferie.
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-

Fremover vil ”Information fra Seniorudvalget” blive tilgængeligt på
hjemmesiden under ”seniorer”. Samtidig vil der fortsat blive lagt information i
seniorbakken i cafeen.
Tilmelding til arrangementer vil dog fortsat skulle ske på lister i seniorbakken i
cafeen.

-

I seniorudvalget har vi drøftet de aktuelle vilkår for træning. Heldigvis kan vi
fortsat træne – også på hold, men det er helt åbenlyst, at mange af deltagerne
savner ”snakken” over en kop kaffe, som afslutning på træningen. Vi vil
forsøge at gennemføre nogle sociale arrangementer i det omfang, det kan
lade sig gøre, og vi hører gerne om forslag til mere socialt samvær.

Seniorudvalget (Birgit, Bent, Ruth)
Denne information skal forblive i mappen mærket ”Information til seniorer” i
brevbakken ”Nyt fra seniorudvalget”.
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