
Formandens beretning 2017- Anett Lunde 

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 

Seniorudvalgets arrangementer  

Arrangementer i 2016: 

d.25. maj 2016 havde vi arrangeret en tur til Museet i Svendborg. Der var desværre kun 5 tilmeldte – de 

mødtes på en p-plads i Kolding og kørte sammen videre til Svendborg i Karens mini bus. Vejret var helt 

fantastisk, og det blev en skøn dag, hvor æggekagen kunne nydes udenfor. Den guidede rundvisning på 

museet rummede hele følelses registret. Der ligger en fin beskrivelse af udflugten på SL´s hjemmeside 

Sydjylland under Seniorer. 

Vi blev enige om i Seniorudvalget, at sende et sommerbrev ud til alle seniorer på listen, for at høre dem 

om, hvad de havde af ønsker til, hvad vi skulle arrangere fremover. Vi havde planer om en heldagstur til 

Mandø i august og en heldagstur til Tønder i slutningen af november.  Der var indhentet tilbud og 

reserveret plads på Mandøbussen, og tilbud på en minibus for de medlemmer der bor i den østlige del af 

Sydjylland, og den vestlige del af Jylland kunne ta´ Arriva til juleturen til Tønder. Der kom rigtig mange 

besvarelser tilbage, de fleste var meget positive og ville gerne deltage fremover, de havde enten været 

forhindret i at deltage i turen til Svendborg/eller havde været der før, nogle havde nok af tilbud i andre 

foreninger, og der var en del nye, der gerne ville med – to var ikke tilfredse med, at alt foregår i Esbjerg. Der 

var ingen, der meldte tilbage på at køre i mini bussen, og meget få gav udtryk for, at Tønder var en god idé. 

Så valget faldt på Danmarks 5. største by med Danmarks længste gågade. Så vi valgte at bruge pengene på 

en lille frokost i stedet for transport. og julehyggen blev i Esbjerg. Vi har fået en del tilbagemeldinger på, at 

det var et godt valg – mange ville fortsat gerne på juleudflugter. 

Årstræf 2016:  

Sonja, Berit, Anne-Marie og jeg deltog fra Kreds Sydjylland i Årstræf i Grenå i dagene fra d. 22. – 24. august. 

Vi boede på KL´s tidligere kursusejendom i Grenå, der i dag er på private hænder.  Et dejligt sted i smukke 

omgivelser og med en super god forplejning. Der var som altid spændende oplæg af kendisser, og vi var på 

spændende udflugter i Ebeltoft og Mols Bjerge. Der var som altid venteliste til at komme til årstræf.  

d.17. august 2016 var vi 15 medlemmer og 8 ledsagere på en dejlig tur til Mandø.  Denne gang var der 

mange nye med, rigtig dejligt. Vi mødtes i Vester Vedsted i det mest fantastiske sommervejr, og blev 

transporteret til Mandø i Mandøbussen med afgang kl 11. Vi kørte på Ebbevejen derover dvs. der var vand 

langt op på hjulene. Da vi kom til øen startede vi med at spise en dejlig frokost på restaurant Mandø, og 

bagefter blev vi kørt på en times guidet tur ud til diget, hvor Preben muntert fortalte historier fra øen, både 

om naturen og oplevelser… om alle historierne var lige sandfærdige vil vi lade stå hen i det uvisse  Vi blev 

sat af ved kirken og kunne bagefter gå tilbage til Restaurant Mandø, hvor kaffen og æblekagen stod klar. 

Efter kaffen var det tid til at vende tilbage til fastlandet, denne gang på Låningsvejen. De fleste sad øverst i 

traktorbussen ude i det fri, helt fantastisk i det skønne sommervejr. Kl 16.45 var vi tilbage i Vester Vedsted.  

Vi var mange, der godt kunne ha´ brugt længere tid på den hyggelige ø. Måske skulle vi ha´ haft en 

overnatning derovre, og på den måde haft god tid til at studere naturen og museet noget mere, det kan 



måske blive en anden gang. På denne tur var der 2 af gæsterne, der efterfølgende meldte sig ind i 

Seniorsektionen, dejligt. 

d.28. november 2016 var vi 18 medlemmer og en ledsager, der mødtes på Café Salskov på Esbjerg 

banegård til en dejlig julefrokost i Simons hyggeligt jule pyntede café. Ved 14 tiden gik vi forbi det nye 

indkøbscenter Broen, der vil stå færdigt i år. Vi gik derefter en strøgtur, og da der var Black Friday, blev der 

shoppet lystigt i Esbjergs gågade. Det var en kold eftermiddag, så vi krøb ind i varmen hos Marcus på café 

den niende på torvet inden kl var 16. Vi havde forudbestilt gløgg og æbleskiver eller kaffe og kage. Og 

herfra kunne vi nyde julebelysningen og at arrangementerne på skøjtebanen startede og julemanden kom. 

Vi sagde farvel til hinanden og ønskede god Jul og enkelte havde ikke fået shoppelysten styret endnu, der 

var åbent i Esbjerg City til kl 22. Vi har fået en del tilbagemeldinger på, at det var en dejlig dag. 

Som en lille service information kan nævnes at årstræffet i år bliver afholdt på Sjælland i dagene fra d. 21. – 

23. august 2017. jeg håber og ser frem til, at vi bliver mange fra Kreds Syd til dette årstræf  mere info og 

tilmelding i Socialpædagogen i april/maj måned. 

Årstræf i Esbjerg i 2018 er desværre udsat på ubestemt tid. Jeg har gennem de sidste 2 år været i dialog 

med borgmesteren om den manglende hotel kapacitet i Esbjerg. Vi har ønske om at kunne bo på 

Konferencehotellet (den tidligere højskole) den bedste placering, hvor alle kan gå rundt, uanset om de går 

med rollator eller sidder i kørestol, og ikke mindst pga. udenoms faciliteterne. Der er planer om udvidelse 

af stedet, men ikke nuværende. Borgmesteren mener, at vi bare kan blive indkvarteret på flere af byens 

hoteller og så blive fragtet til foredrag m.m. i taxa eller busser. Det et er budgettet ikke til, som jeg har 

fortalt ham, og at vi derfor desværre må udskyde besøget i Esbjerg, til vi har plads til 100 personer på 

samme hotel. 

Vi har gennem flere år lavet en info folder om vores Senior udvalg, og Margit fra kontoret har lavet en flot 

folder for os. Den skal i år revideres med navne og billeder, da vi er 3 der ikke genopstiller til valget i år. Der 

skal lyde en stor tak i det hele taget til Margit for stor velvillighed ifh at være os behjælpelige med stort og 

småt. 

Sonja, vores referent, har siden hun kom ind i Seniorudvalget for et år siden, efterspurgt en pc til 

referatskrivning m.m. Sonjas ihærdighed har båret frugt, og i slutningen af år 2016 besluttede FU at bevilge 

en pc med programmer m.m. Så vi er meget glade og taknemmelige. 

Margit har ca. 600 seniorer stående på medlemslisten i Seniorsektionen, Kreds Sydjylland, heraf 449 med 

email adresser. Vi har kun fastlagt et par arrangementer indtil videre i foråret  Trapholt eller Koldinghus og 

efteråret i Vejen, og vi håber, at I vil være med til at komme med forslag til flere arrangementer  

Jeg vil osse samtidig benytte lejligheden til at takke mine kolleger i Seniorudvalget for jeres engagement, 

interesse og gode samarbejde med at lave gode arrangementer for os alle i Kreds Sydjylland. Og stor tak til 

Charlotte og Per fra Kredsbestyrelsen for deres orientering, vejledning, interesse og hjælpsomhed, det er 

meget værd for os. 

Jeg vil opfordre nye til at træde ind i udvalget, når vi kommer til valget, da vi er 3, der har valgt ikke at 

genopstille. Lykke har været med i 5 år, Karen har været suppleant i 1 år, og jeg har været med i 4 år (3 år 

som formand). Karin, Sonja og Berit vil gerne fortsætte, men de har brug for nye kolleger i udvalget. 



 

 

 


