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Jeg er glad for at se, at der er kommet så mange medlemmer til vores Årsmøde i dag, både nye ansigter og 

alle jer vi har været sammen med tidligere. Jeg håber, at det er udtryk for, at vi osse fremover ses til 

arrangementerne. Vi er 18 tilmeldte i dag  

Arrangementer i 2015: 

d. 20.5. var vi på besøg hos Bo – og dagcentret Lille Veum vej i Brørup. Vi var 20 der blev flot vartet op og 

fik et fint oplæg om stedet. Derefter var vi rundt og se lokaliteterne og tale med beboerne, vi fik et rigtig 

godt indtryk. Bagefter var vi på besøg i Gartneriet, hvor der osse var mulighed for at handle sommer-

blomster. Vi kørte dernæst til Olsens Paradis, hvor vi spiste vores medbragte madpakker i en lille pavillon. 

Bagefter var vi på tur i Olsen Univers, en meget spændende og overraskende have. Vi sluttede af med kaffe 

og kage i pavillonen. 

d.2. september kl 11.30 mødtes vi på Esbjerg havn, vi skulle på Sælsafari med den lille færge Sønderho. Vi 

havde valgt denne lidt sene dato, for at være på den anden side af sommerferien, og dermed ikke så mange 

turister, da der ikke kan reserveres plads forud til turen. Desværre var vejrguderne ikke med os denne dag, 

det regnede og stormede, så der var en deltager, der tog hjem igen, da hun hørte, at båden alligevel ville 

sejle ud i indsejlingen og se sælerne. Derefter var vi 18 der havde en fantastisk tur rundt i alle havne 

bassiner, og den største oplevelse var nok de flere hundrede sæler der lå og solede sig på sandbankerne i 

indsejlingen. Vi havde selv madpakker og drikkevarer med. Vi blev vippet noget, men flere af deltagerne 

stod oppe på dækket for bedre at kunne se, vi andre var inden døre. På vejen tilbage, var der mulighed for 

at stå af på Fanø, det var der 8 der gjorde, de ville nyde eftermiddagskaffen på Fanø, da solen var kommet 

frem. De kunne senere ta´ fanøfærgen hjem. Vi andre sejlede tilbage d til færgelejet i Esbjerg efter en dejlig 

tur, hvor osse solen var fremme ind imellem.    

d. 16. september kl. 16.30 – 18.30 var vi på virksomhedsbesøg hos Syd Energi. Der var 15 tilmeldte, det var 

en spændende oplevelse, hvor vi blev vist rundt og fik en grundig indsigt i, hvordan alt fungerede ifh Syd 

Energis arbejds opgaver, og husets energimæssige status som lavenergi byggeri. Der blev serveret kaffe og 

kage. Bagefter var der en del, der deltog i fællesspisning hos Gjesing Bistro i Esbjerg Storcenter (for egen 

regning) en hyggelig måde at afslutte eftermiddagen på. 

 Årstræf 2015: På årstræffet i 2013 blev der nedsat et udvalg, der havde til formål at danne en formands 

gruppe for formænd i SL seniorer i Danmark. Derfor mødes vi 10 formænd aftenen før årstræffet starter, og 

om aftenen drøfter vi, hvad vores møde dagen efter skal indeholde ifh dagsorden osv. Der er blevet 

oprettet en hjemmeside, der hedder ”de 10” - jeg ser meget frem til vores samarbejde på tværs af 

kredsene. Denne hjemmeside er kun for formænd og udvalgsmedlemmer. 

Lykke, Karin, Sonja og jeg var til årstræf for seniorer i Maribo i dagene 17. – 19. august 2015. Vi boede på 

hotel Sølyst et dejligt sted med beliggenhed direkte ud til søen, alle værelser havde altaner ud til den 

smukke udsigt og der var en fantastisk god forplejning. Der var som altid spændende oplæg/foredrag af 

kendisser, og vi var på spændende udflugter i området på Lolland, hvor Marie Sonne var i sit es, da det var 

hendes hjemstavn. Der var for første gang ikke venteliste til at komme til årstræf…. 



d.22. oktober var vi 16 tilmeldte til et spændende foredrag med Bitten Laubjerg fra kl 14 – 16. Vi havde fået 

lov til at benytte Ribelunds Mødelokale fordi både Arne og Verner er frivillige der. De to herrer og deres 

søde fruer havde købt ind til kaffe og kage og dækket fint bord. Foredraget hed ”et spændende liv på godt 

og ondt” - Bitten er en fantastisk fængslende fortæller, hvor tilhørerne nærmest føler, at de er deltagere i 

hendes liv, så levende bliver alt fortalt. Der var både glæde og sorger i Bittens oplæg, og hendes store 

fortællerlyst var ikke til at stoppe igen, vi overskred tiden, så Arne måtte stoppe hende, da flere af 

tilhørerne skulle til suppe i Ribelunds festsal. 

Vi havde i år valgt at komme på juletur i stedet for at holde julefrokost. Da pengene er små, forsøgte vi at 

ansøge Kredsbestyrelsen om de ville dække udgiften til bussen, og de sagde ja, Stor tak for det.  D.24. 

november var vi 16 deltagere til juleudflugten til ”den gamle by” i Århus. Vi blev afhentet på 3 forsk. steder 

af bussen. Vi havde bestilt en lille bus hos Darum turistfart, men der kom intet mindre end en 

dobbeltdækker, vi kunne alle være i underetagen  der var sket en fejl ifh den lille bus, men vi skulle ikke 

betale ekstra. Så vi ankom flot kørende til Århus kort før middag. Vi spiste en lækker frokost med en 

kæmpe æblekage i Møllestuen, og derefter havde vi et par timer på egen hånd. Flere af os var på besøg i 

den nyere bydel fra 1970/80erne, det var sjovt at være tilbage i vores ungdom igen, hvor der var både 

kollektiv, læge konsultation, forretninger, udstilling med hønsestrik og meget mere. Desværre er ”den 

gamle by” på ingen måde for dårligt gående, så der var et par stykker, der ikke kunne komme rundt, 

hestevognen var overvejet, men det regnede meget, så det var ikke fristende. Ved 16 tiden gik turen til 

Heise kro, hvor en flot julepyntet restaurant dannede rammen om vores julemiddag. Det var en veltillavet 

lækker to retters julemiddag, der var styr på alt af det meget imødekommende personale. Kl 19.30 gik 

turen tilbage til det ”sønderjyske” efter en dag med mange skønne oplevelser. 

Som en lille service information kan nævnes at årstræffet i år bliver afholdt i Grenå i dagene fra d. 22. – 24. 

august. Formands gruppen vil igen mødes dagen før (vi har kun dette årlige møde), jeg håber og ser frem 

til, at vi bliver mange fra Kreds Sydjylland til dette årstræf  mere info og tilmelding i Socialpædagogen i 

april måned. I 2018 er det planen, at vi i Kreds Sydjylland skal være vært til Årstræffet her i Esbjerg, vi er 

allerede så småt i gang med planlægningen sammen med Marie Sonne og Line Hansen fra SL centralt. 

Vi har lavet en info folder om vores senior bestyrelse (ideen er tyvstjålet fra Kreds Lillebælt med deres 

tilsagn og Margit fra kontoret har lavet en flot folder for os) stor tak i det hele taget til Margit for stor 

velvillighed ifh at være os behjælpelige med stort og småt. 

Margit har ca. 600 seniorer stående på medlemslisten i Kreds Sydjylland, heraf ca. 450 med email adresser, 

og du har fået invitationen til dette årsmøde og vil osse modtage vores program på mail, når det er færdigt. 

Vi har ikke fastlagt nogle arrangementer indtil videre, og vi håber, at I vil være med til at udvælge hvilke 

arrangementer vi skal satse på i år  

Jeg vil osse samtidig benytte lejligheden til at takke mine kolleger i Senior udvalget for jeres engagement og 

interesse i at lave gode arrangementer for os alle i Kreds Sydjylland. Og Charlotte fra kredsbestyrelsen for 

hendes orientering og vejledning til os, det er meget værd for os. Samtidig vil vi hilse Per Østenfjeld 

velkommen, han erstatter Leif Burmeister – vi ser frem til et godt samarbejde med dig Per.  

 

Anett Lunde 


