
I seniorudvalget er der 

mulighed for at møde 
gamle kollegaer til en 
hyggesnak ved et af vore 

sociale-, faglige eller 
kulturelle arrangementer. 

Socialpædagogerne 

Seniorsektionen 

Sydjylland 

60+ ? 
Så er Seniorudvalget 

måske noget for dig ? 

Du kan med din tilstedeværelse ved arran-

gementerne være med til at påvirke udvæl-

gelsen af hvilke tiltag der fremadrettet vil 

være et aktiv for Seniorerne. 

Har du spørgsmål, eller er der noget 

vi kan hjælpe dig med, så kontakt os 

på: 

snowie@esenet.dk  

eller tlf. 51 96 05 73 

Anett Lunde 

Vores arrangementer afholdes for-

skellige steder i kredsens område 

bl.a.: 

Transport i forbindelse med vores 

udenbys arrangementer løses ofte 

med samkørsel eller bus transport. 

Pensionist og 
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VELKOMMEN 

 

Seniorudvalget er for dig der er 

pensionist eller efterlønner og 

medlem af SL. 

Formålet med det lokale udvalg 

er at samle udvalgets medlem-

mer med henblik på at styrke 

deres mulighed for at arbejde i 

og med organisationens senior-

politik, pensionistpolitik 

og ældrepolitik - både centralt 

og lokalt.  

 

Herudover at arrangere sociale 

og kulturelle arrangementer. 

 

I seniorudvalget er der mulig-

hed for at møde gamle kollega-

er til en hyggesnak ved et af 

vore sociale-, faglige eller kul-

turelle arrangementer. 

 

Medlemskab for pensionister koster 

223 kr. 2 x årligt 

HVEM ER VI ? 

Udvalget for pensionister og efterløns-

modtagere i Socialpædagogerne kreds 

Sydjylland. 

Udvalget vælges hvert 2. år på Årsmø-

det i 1. kvartal.  Seniorudvalgets øko-

nomi financieres af Kredsen, Kredsen 

fastsætter retningslinjerne for økonomi-

en  

Formand   

Anett Lunde                                snowie@esenet.dk 

 
Næstformand 

Karin Guldbjerg                           kaje@vejen-net.dk 

 

Referent  
Sonja Karstoft                             stka@live.dk 

 

Kasserer 

Lykke Stenger                            lykke.stenger@mail.dk 
 

Bestyrelsesmedlemmer  

Berit Nørgaard                           berit.bdnr@gmail.com 

 
Suppleant  

Karen Enevold Nielsen                fam.enevoldsen@stofanet.dk 

Repræsentant fra kredsbestyrelsen 

Per Stevns Østenfjeld                  perostenfjeld@yahoo.com 

Seniorerne i Socialpædagogerne 

i kreds Sydjylland arrangerer 

virksomhedsbesøg, museer ud-

flugter, oplæg og meget andet. 

Vi mødes ca. 4 gange årligt. 

Se vores års program samt for-

mål med seniorudvalget på: 

 

 www.sl.dk/sydjylland 

 

HVAD LAVER VI ? 

 
Udnyt dit kontingent….. 

Deltag i vore arrangementer 

http://www.sl.dk/Kredse/Sydjylland/SENIORER.aspx

