
Beretning 2019 Seniorudvalget Socialpædagogerne Sydjylland
 
Som tidligere nævnt  på de andre årsmøder er vi i seniorudvalget
meget taknemmelige for den hjælp og støtte , vi får, dels fra
kredsbestyrelsen og kontoret. Stor tak her fra os alle.
 
Vi er glade for, at der er kommet så mange som 28, sidste år var vi
dog 39, nok på grund af seniorudvalgets 25 års jubilæum.
 
Aktiviteter
 
I april var vi  på Jerne Kro, hvor Ingelise Wenzel, social – og 
fængselspræst og formand for Hjemløse venner i Esbjerg fortalte om
hendes arbejde. Hun havde en forgyldt sko med, som hun satte på
bordet for at illustrere, at kun den, der havde skoen på, vidste, hvor
den trykkede. Hjemløse Venner har bl.a. en genbrugsbutik i Sædding
Centret, hvor  man dels ved hjælp af frivilige sælger , hvad man har
fået doneret, og dels har et lager, hvor udsatte  mennesker kan få 
møbler og lign. til at møblere en lejlighed. Hun fortalte om en ung
pige, som udelukkende havde valgt nips og møbler af ældre
generation, og spørgende ind til, om hun da ikke ville have noget mere
moderne, havde pigen sagt, at sådan noget havde hendes
bedsteforældre haft, og det gav hende tryghed. Man kan også støtte
ved at købe et fyldt køleskab for 400 kr til en enlig eller 800 kr til en
familie. Eller et hvilket som helst beløb til puljen til indkøb.Hjemløse
venner afholder også nytårskur i Musikhuset. De hjemløses Venner
har et nært samarbejde med Esbjerg kommune.
 
Næste aktivitet var i Brejning, Kellersminde museum,
hvor vi fik fine og gode opysninger om anstalten, som den så ud
tidligere. En by i byen, selvforsynende med alt, endda kirkegård. Vi så
museet med alle dens kuriositeter. Og der var rundvisning rundt i
terrænet. Bagefter på læringscenter Brejning , hvor vi fik orientering
om centrets arbejde og samarbejde  med andre instanser. Der spiste vi
frokost.
 
Her i december var vi også på en meget, synes vi da selv, vellykket



tur, bl.a. til Ribelund, på gartneriet,
hvor afdelingslederen Henrik fortalte om sin arbejdsplads. Og viste
rundt udenfor. Der var rig mulighed for at købe julesager og planter.
Det tror jeg da, flere benyttede sig af. Vi købte  i hvet fald en
juledekoration til mandelgave.
Derefter på besøg på museet for Jacob A. Riis, meget interessant. Kan
anbefales. Vi afsluttede med en let julefrokost på Weiss. En rigtig fin
og hyggelig dag.
 
Seniorudvalget  samt nogle få andre medlemmer har i  2019 været til
fælles årstræf i Middelfart, som altid vellykket og veltilrettelagt. Vi
var på udflugt til det psykiatriske sygehus , som i opbygning  lignede
det i Brejning ret meget, dog meget  større. Det var bogstavelig talt
også en by i byen.
 
Der  var oplæg med interssante foredragsholdere bl.a  Anders Agger,
som fortalte om, hvordan han lavede sine tv fortællinger, hvad han
vægtede, var vigigt.
 
En af deltagerne, Ingelise på 80,  havde bidraget med et indlæg i Fyns
bogen, årbog, hvor hun fortalte om sin barndom under krigen. Og
derefter. Hun var blevet betragtet som udviklingshæmmet, fordi hun
havde ganespalte og så grim ud. Og kom derfor under
forsorgen.Udviklingshæmmet var hun dog under ingen
omstændigheder.
 
Benny Andersen, vores formand ,
syntes, vi gik en spændende fremtid i møde med den nye regering,
som han glædede sig til at samarbejde med, fordi Danmark har brug
for en socialpolitik, der har focus på det specialiserede områden.
 
 
På årstræffet  mødes i øvrigt alle 10 kredses seniorformænd til
en ajourføring af året, hvordan går det, hvad arbejdes der med, osv.
Her i vores udvalg har vi arbejdet med emnet ang. 
indmeldelse/udmeldelse som seniorer. Som det ser ud nu, har
vedkommende, der melder sig ud, fordi han hun går på pension , 7
dage til at beslutte sig til, om man vil fortsætte som seniormedlem.



Reagerer man ikke, indenfor de 7 dage, er man udmeldt, og kan ikke
blive medlem igen. Vi har gjort en indsats for at få dilemmaet bragt på
banen, dels via skrivelser til  kredsbestyrelsen  og  SL  centralt.
Kredsbestyrelsen har behandlet emnet og afventer svar fra
medlemsafdelingen.
 
Sl centralt har meddelt, at formuleringen af brevet til medlemmerne
ikke er klart nok  og vil ændre på det, men ikke hvad angår  fristen på
7 dage.
 
Sidste nyt er, at en delegeret på kongressen skal rejse spørgsmålet.
(besked fra Gitte Skov Christiansen, som er suppleant.)
 
Faglige seniorer:
På årsmødet i 2019 blev vi enige om , at udtrykke kritik af, at Palle
Smed , tidligere nævnt i forbindelse med.  Bios sagen, var blevet ansat
som direktør for Faglige Seniorer. Og fremlagde kritikken på
repræsentantskabsmøde 10. april 2019. Sektionsformanden Harry
Bentzen kunne ikke se, der var noget at kritisere, og var ikke velvillig
indstillet. Vi fik udtrykt vores mistillid, og det var så det.
Det var første gang SL seniorer syd var med på et møde hos FS, og  vi
er blevet positivt modtaget af de øvrige fagforbund. Vi har efterspurgt
referat fra møderne. Men det var ikke sædvane. Bestyrelsen fik
tilsendt referaterne  og skulle godkende dem.Deltagerne på møderne
fik ingen.
 
SL s repræsentant i FS sender referater fra
hovedbestyrelsesmøderne videre til alle 10 kredse.
 
Jytte  er kommet med kommunegruppen her i Esbjerg, hvor der har
været nedsat en arbejdsgruppe i forhold til fremkommelighed  i
Esbjerg, og som har udarbejdet en rapport.
 
Beretning, 6.2.2020 Sonja Karstoft
 
 
 
 


