
Beretning 2020 og halv 2021 

 

Tak for fremmødet. Dejligt at se alle igen. 

Vi har jo måttet aflyse en del datoer til årsmøde, pga Corona. 

Vores aktiviteter de sidste 1,5 år har også været præget af dette. Sidste årsmøde var i 

foråret 2019. 

Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i perioden, heraf har to møder været digitale og et 

møde har været over mail. Derudover har vi flittigt brugt mailen til diverse 

informationer. 

MEN nu er vi nok alle vaccineret og kan komme til at se hinanden igen. 

 

Vi har kun haft et arrangement/udflugt i perioden. 

Den gik til genforening- og grænsemuseet i Christiansfeld den 10. september 2020 og 

besøg i Christiansfeld. 

Vi mødtes på museet, hvor vi fik en introduktion og derefter rundvisning af 

museumsværten. Vi fik en grundig genforeningshistorie. 

Derefter gik vi lige over gaden til den Gamle grænsekro, hvor vi spiste gammeldags 

æggekage. 

Efterfølgende fik vi en guidet rundvisning i Christiansfeld af en dygtig guide fra 

Christiansfeld centret. 

En spændende dag fyldt med spændende historie. 

Den 26. november skulle vi have haft en god julefrokost på Jerne kro i Esbjerg dette 

måtte dog aflyses også pga Corona. Det samme måtte andre arrangementer, vi havde i 

støbeskeen. 

Men fremover håber vi det lykkedes, at mødes til flere kulturelle, pædagogiske og 

hyggelige arrangementer. 

Men mere om det under pkt. 6 på dagsorden. 

Dog kan det lige afsløres, at vi den 28. oktober kl 15:00 på Jerne kro i Esbjerg hat et 

arrangement med Falkemanden fra Silkeborg. Arrangementet hedder :" Alene i 

vildmarken med Falkemanden". Han hedder Flemming Sanggaard og vandt alene i 

Vildmarken i 2019. 60 dage alene i Vildmarken. 

Til dette arrangement har vi søgt og fået bevilget af Faglige seniorer 10.000 kr. i tilskud. 

Deltager betalingen bliver gratis for medlemmer og 40 kr. pr. ledsager. Der serveres 

som altid kaffe/the boller og kage. 

Vi har også et julearrangement i støbeskeen på Jerne kro. Tid mv oplyses på et senere 

tidspunkt. 

 



SL holder 2 møder 2 gange om året for medlemmer, der snart skal forlade 

arbejdsmarkedet enten på efterløn eller pension. 

Her deltager både vores efterlønsafdeling og PKA.   

Meningen er, at vi i seniorudvalget også skal deltage. Vi skal fortælle om seniorklubben, 

hvad vi laver, aktiviteter og arbejde. Dette håber vi kan føre til flere medlemmer af 

seniorklubben. Dette er en vigtig arbejdsopgave bestyrelsen i senior sektionen har. 

 

En gang om året afholder SL centralt et årstræf for seniorudvalgene i SL og 

medlemmerne. I 2020 skulle vi have været til Roskilde. Dette blev som så meget andet 

aflyst, men det blev afholdt i år fra den 23.-25. august. 

Vi var 8 der deltog fra vores kreds. 

Som altid var det 3 hyggelige og lærerige dage. 

Vi startede med et indlæg fra Mette Kindberg, næstformand for Faglige seniorer. Hun 

fortalte bl.a. om vigtigheden af at organiserer sig, selv om man har forladt 

arbejdsmarkedet. 

Bjarne Hesselbæk, journalist mv og tidligere kommunikationschef for 

Socialpædagogerne fortalte efterfølgende om sin bog: " Befrielsen, fra umyndig til 

borger med rettigheder."  Den handler om datidens såkaldte åndsvage, og hvordan de 

blev betragtet og behandlet på de tidlige anstalter i 1800 tallet og frem til nutidens 

ordninger for udviklingshæmmede i kommunerne. 

Vi hørte på digterens Dan Ture'lls datter. Hun fortalte på den mest ærlige og 

bevægende måde om hendes historie om en opvækst præget af blandt andet alkohol 

og omsorgssvigt. 

Vi var på besøg på Sct.Hans Hospital, meget interessent. 

Senere var nogle i Roskilde Domkirke og andre på besøg på det historiske kloster i 

Roskilde. 

På sidste dagen havde vi som altid besøg af landsformand Benny Andersen og vi 

sluttede årstræffet af med at opleve Fangekoret synge egne sange for os i 1,5 timer. 

Dette var meget bevægende. 

Vi vil gerne opfordre andre til at prøve at deltage. Det koster ca. 2000 kr., men så er alt 

også betalt. Det er en god oplevelse og man møder mange tidligere socialpædagoger. 

Dagen før årstræffet mødes alle 10 kredses seniorformænd til et møde for at drøfte, 

hvad der er sket i de enkelte kredse på seniorområdet, hvad der arbejdes med mv.. 

 

Vi forsøger at få et samarbejde med BUPL's seniorer i Syddanmark op at stå. PT er det 

ikke lykkes os at få dem til at svare på vores henvendelse. BUPL senior har også en lille 

gruppe i Esbjerg, som gerne vil samarbejde, men vi dækker jo hele Syddanmark i vores 



seniorgruppe, så vi synes også, det skal være på det plan, vi skal samarbejde.  

I et samarbejde til nogle ting, kan vi jo lave nogle større arrangementer, weekendture, 

rejser mv, hvis vi er flere, også om det økonomiske.  

Vi har også talt om at lave et bestyrelseskursus over en enkelt dag, som Faglige seniorer 

vil stå for i samarbejde med AOF. Dette kunne vi også gøre i et samarbejde. 

 

Til sidst vil vi lige prale af, at vi har fået SL centralt til at lave deres praksis om i 

forbindelse med at medlemmerne træder ud af arbejdsmarkedet. Tidligere sendte de 

et brev ud, at man inden 7 dage skulle meddele om man ville overgå til seniorsektionen 

til 225 kr. hvert halve år med de fordele dette indebar. Dette var meget uheldigt, da 

mange først opdagede det for sent og så ikke kunne meldes ind igen. 

Denne formulering er ændret, efter vores henvendelse, så de 7 dage er slettet. 

 

Til sidst vil jeg lige takke Mona og Jeanette fra SL's bestyrelse for deres deltagelse i 

vores bestyrelsesmøder. Dejligt med gode input fra bestyrelsen og også at vide, hvad 

der sker og rør sig. Fremover har vi dog "kun" fornøjelsen af Jeanette. Det er mange 

ressourcer at bruge med to fra Kredsbestyrelsen til alle vores møder. 

Også en tak skal der lyde til Margit fra kredskontoret for alt hendes praktiske hjælp. 

 

Med disse ord ønsker vi at sætte beretningen til diskussion og godkendelse 


