
 

 

                                           Beretning 2022. 

 

Sidste årsmøde blev afholdt den 2. maj 2022 på Folkehjemmet i Aabenraa. 

Vi havde haft en vinter og forår, der stadig var plaget af Corona, men efter 

årsmødet er det gået fremad, og vi har nu ingen restriktioner og 

senioraktiviteterne kan være mere normale igen. 

 

I forlængelse af sidste årsmøde havde vi fornøjelsen af Mathilde Falch, som på 

bedste vis afholdte en fortællerkoncert, hvor hendes personlige historie med 

psykiske problemer og misbrug gribende blev belyst, og hvordan hun er kommet 

på den anden side igen. 

På årsmødet havde vi Sara Munk som oplægsholder. Hun fortalte om et projekt, 

hun er ansat i ved Røde Kors. Projektet handler om psykisk sårbare mennesker, 

som de forsøger at støtte og hjælpe. I projektet bruges frivillige 

kontaktpersoner/besøgsvenner, som hun efterlyste. Da Sara selv er uddannet 

socialpædagog, var det nærliggende for hende, at opsøge os i seniorklubben, da 

hun mente vores erfaringer og kompetencer, ville være til stor hjælp for 

projektet. Dette var et spændende og interessant oplæg. 

 

Udvalgets medlemmer har siden sidste årsmøde, 

 d. 2. maj  afholdt 4 udvalgsmøder. 

 

Vi har afholdt 2 arrangementer . 

Et arrangement, som vi afholdte sammen med BUPL, hvor vi havde besøg af 3 

repræsentanter fra fangekoret. 

De fortalte om deres deres tid i fængslet, deres savn, deres forbrydelser og 

domme, alt sammen kombineret med godt musik, sange de selv havde lavet. Der 

var 2 tidligere fanger og kor leder Louise. 

Et godt og velbesøgt arrangement, som blev afholdt i Kolding. 

 

Vi overvejer at lave flere arrangementer sammen med BUPL, evt en udflugt. 

Dette vil  vi vil gerne høre jeres mening om! Er det en god ide? 

 

Den 8. december holdte vi julefrokost på Jerne kro. En noget kold omgang. Jeg 

tror, de fik sparet lidt for meget på varmen. Vi må overveje om stedet kan 

bruges om vinteren fremover.  Om ikke andet skal vores næste julefrokost ikke 

holdes i Esbjerg , men i Kolding eller Aabenraa området. 

Men arrangementet var som sædvanligt hyggeligt, med god musik leveret af 

Poul Flack, næstformand i SL, Syddanmark, - og ja, vi sang med, det bedste vi 

havde lært. 

 

Den 12 oktober  har vi været med til at arrangere et politisk debat møde gennem 

Faglige seniorer i Esbjerg. Et foredrag med Peter Lautrup-Larsen  kendt som 



Besserwisserne på DR2. Et meget aktuelt møde, som blev holdt lige efter valget 

blev udskrevet. 

Peter Lautrup-Larsen  var yderst kompetent, og en fantastisk professionel 

fortæller og debattør. 

Mødet blev holdt i det nye Mønstringshus i Esbjerg. Et godt besøgt møde, hvor 

en del SL seniorer deltog. 

 

Den 21. februar, i forgårs, afviklede vi et arrangement i Faglige seniorer 

Esbjerg. 

Dette møde blev også afholdt i Mønstringshuset i Esbjerg . Her var Faglige 

Seniors nye landsformand Mette Kindberg tilstede. Hun havde et oplæg om  

Faglige seniorer, strukturen, hvad man arbejder for osv. 

Efter mødet blev seniorhåndbogen 2023 delt ud. Ligesom vi også i dag til vores 

årsmøde, har seniorhåndbogen med. 

Vi har plads i bestyrelsen i Faglige seniorer Esbjerg. 

 

I Faglige seniorer i Sydvestdanmark er vi også repræsenteret med to personer i 

bestyrelsen. Ja, vi besidder endog næstformandsposten. 

Den 6. oktober havde vi et orienteringsmøde i Vejen, hvor Mette Kindberg, den 

nye landsformand deltog sammen med Palle Smed, som er direktør i Faglige 

seniorer. 

Der er ved at blive taget initiativ til, at vi skal rundt i vores landsdel , for at få 

flere lokale kommune grupper op at stå i Faglige seniorer.  PT er det kun i Vejle, 

Horsens og Esbjerg de findes. Vi vil gerne have gang flere kommunegrupper. 

Det er pt ved at blive undersøgt om en tur til Bruxelles vil være en god ide. Dette 

skal i så fald laves i samarbejde med sektor Fyn. Lige nu undersøges prisen, det 

kan laves til, men dette hører i mere om, hvis det bliver til noget. 

 

Her fra vores klub,, var vi to, der deltog på Faglige seniorers Kongres den 24-25 

oktober på Hotel Nyborg strand.. Der deltog 7 SL'er i alt, så vi var da flot 

repræsenteret. 

Her blev som før nævnt valgt ny landsformand . 

Jeg vil ikke gå nærmere ind på kongressen her, men har taget kongres 

materialet med i dag, hvis nogen ønsker at kikke i det. 

 

 

I 2022 gik årstræffet i SL til Svendborg, hvor vi i 2 dage igen mødtes med SL 

seniorer fra hele landet. Igen en skøn oplevelse med gode indlæg, ture og dejligt 

samvær. 

Vi havde et oplæg med Pigen med glasknoglerne, Marie Holm Laursen, som vi 

jo også skal høre i aften. 

Vi havde et oplæg med Amalie Dollerup, der fortalte om sit liv med musik. Og 

hun sang skønne sange for os. 

Vi havde et oplæg med Rebellen fra Langeland, som fortalte om sin måde at 

arbejde med udsatte mennesker på. 



Vi var på guidet tur Langeland rundt. 

Og det hele sluttede som altid med Benny Andersen, Socialpædagogernes 

formand. Han fortalte på levende vis, hvad der pt rører sig i Fagforbundet. 

Denne gang var vi repræsenteret med endnu flere seniorer fra vores kreds 

nemlig ? . Det er absolut anbefalingsværdigt. Så skønt, hvis flere vil med og 

tilbringe 2 ,5 dejlige dage med gamle kolleger og alle os andre. 

I år 2023 går turen til Kobæk strand i Skælskør. Det afholdes den 21-23 august. 

 

Vi har deltaget på de to efterlønsmøder, som SL i vores kreds har afholdt. 

De blev afholdt i henholdsvis Esbjerg og Aabenraa. 

På møderne blev der udvist stor interesse for vores seniorsektion . Så selv om vi 

efterhånden er mange, så håber vi på, vi fremover bliver mange flere . 

 

I vores kreds SL-seniorsektion i Syddanmark er vi pr. 1. januar 2023 519 

medlemmer. Her er tale om medlemmer, der har forladt arbejdsmarkedet eller 

arbejder op til 15 timer i ugen og som er på efterløn, folkepension eller 

førtidspension. 

Flot der er så mange der har tilsluttet sig vores klub. 

 

Til slut vil jeg opfordre jer til at deltage i vores arrangementer, både i vores egne 

og dem vi laver i samarbejde med BUPL og Faglige seniorer. 

Og hold godt øje med, hvad  der sker ældrepolitisk i både kommunerne, 

regionen og på landsplan. 

 

Jeg vil herefter sætte beretningen til debat og godkendelse, men inden da lige, 

som altid, takke kontoret Margit for sin store hjælpsomhed, og Jeanette der 

bruger tid på vores møder, og som af og til kommer med gode råd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


