
Faglige seniorer: 

 

Faglige seniorer er et fællesskab for over 500.000 danskere. 

Vi er også med i kraft af vores medlemskab af SL, som er kollektiv medlem med andre 

organisationer. 

Tidligere bestod Faglige seniorer kun af LO forbundene, men med den nye 

Hovedorganisation, Fagbevægelsens Hovedorganisation er bla FTF området kommet 

med. 

Faglige seniorer udgiver bla den populære seniorhåndbog, som er et uundværligt 

opslagsværk for alle seniorer. Vi har eksemplar med her på årsmødet, til dem, der 

ikke har fået endnu. Der kommer jo en ny til 2022. 

 

Man kan tilmelde sig Faglige seniorers nyhedsbrev, som er rigtig godt. Det sendes ud 

1 gang ugenlig og indeholder masser af tips til vores seniorliv. I kan tilmelde jer 

nyhedsbrevet på Faglige seniorers hjemmeside. Den hedder info@fagligsenior.dk 

Som abonnement på nyhedsbrevet, der i øvrigt er gratis, kan man spare penge på 

gode tilbud i Faglige seniorers fordelsklub. Og indimellem kan man få gode oplevelser 

som biograf, koncertture mv til et meget lille symbolsk beløb. 

 

Faglige seniorer med over 500.000 medlemmer er fordelt på 470 seniorklubber over 

hele landet. 

Ved Faglige seniorer kan man bla få: 

- gratis personlig rådgivning 

-deltage i diverse aktiviteter 

-få rabatter og gratis testamente 

-hjælp til IT 

-gratis seniorhåndbog 

-nyhedstip til dit seniorliv 

 

Under hovedorganisationen Faglige seniorer er der nedsat 48 kommunegrupper. 

Disse grupper er nu ved at blive omdannet til lokalforeninger. 

Vi er pt repræsenteret i Esbjerg. I denne kommune klub, skal man undtagelsesvis 

været udpeget. 

Men i de andre kommunegrupper, der er i vores område, kan alle deltage, der er 

medlem af en seniorklub i deres fagforening. 

I kommunegrupperne gør man en særlig indsats for at skabe debat om kommunens 

politik overfor ældre medborgere. Det kan være kvaliteten af hjemmehjælp, 
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transport, madordning, ældre boliger og andre aktuelle emner, som ældre i 

kommunen ønsker at sætte fokus på. 

Der samarbejdes med Ældresagen og Ældrerådene.  

I vores kreds er der oprettet kommunegrupper i Esbjerg, Haderslev, Kolding, 

Sønderborg og Vejen. Dog har aktiviteterne her været meget lille de sidste 1,5 år pga 

Corona. Men vi forventer, der snart sker noget igen. 

Hvis nogen af jer gerne vil være med i en af disse grupper, så giv os besked og vi vil 

formidle kontakten. Gælder dog ikke i Esbjerg. 

 

Men på centralt hold har Faglige seniorer ikke ligget på den lad side trods Corona. Der 

udsendes og er hele tiden blevet udsendt nyhedsbreve til de medlemmer, der 

tilmelder sig. 

Så gå ind på deres hjemmeside og tilmeld dig deres nyhedsbrev, hvis du ikke allerede 

har gjort det. 

 

Vi har i det forgangne periode fået en repræsentant i Faglige seniorers 

Forbundsudvalg og en plads som 1 suppleant i Faglige seniorers Hovedbestyrelse. Det 

er Jytte , der sidder på disse poster. 

 Hun er valgt af SL's Hovedbestyrelse og indstillet til Faglige seniorers 

Hovedbestyrelse. 

SL har på landsplan 1 HB plads og 2 HB suppleantplads og 2 pladser i 

Forbundsudvalget. 


