
I seniorsektionen 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 seniorsektionen 

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:  

 

Sonja Karstoft 

Tlf.: 7527 1419 / 2345 3326 

E-mail: stka@live.dk 

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 

Ribe 

Aabenraa 

Sønderborg 

Tønde
r 

Esbjerg 

Kolding
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VELKOMMEN 

 

Seniorsektionen er for dig over 

60 år, pensionist og medlem af 

SL. 

Formålet med den lokale sekti-

on er at samle sektionens med-

lemmer med henblik på at styr-

ke deres mulighed for at arbej-

de i og med organisationens 

seniorpolitik, pensionistpolitik 

og ældrepolitik - både centralt 

og lokalt.  

 

Herudover at arrangere sociale 

og kulturelle arrangementer. 

 

I seniorsektionen er der mulig-

hed for at møde gamle kollega-

er til en hyggesnak ved et af 

vore sociale-, faglige eller kul-

turelle arrangementer. 

HVEM ER VI ? 

Sektionen for pensionister og efterløns-

modtagere i Socialpædagogerne kreds 

Sydjylland. 

Bestyrelsen er valgt på Seniorenes ge-

neralforsamling, der afholdes 1. kvar-

tal, hvert år. 

Vi varetager sektionens økonomi i for-

bindelse med de aktiviteter som med-

lemmerne kan være medbestemmende 

om. 

Formand 
Sonja Karstoft 
Tlf.: 7527 1419 / 2345 3326 
E-mail: stka@live.dk 
 
Næstformand 
Karin Guldbjerg 
Tlf.: 2425 1688 
E-mail.: kaje@vejen-net.dk 
 
Kasserer 
Berit Diane Nørgaard 
Tlf.: 3053 2520 
E-mail: berit.bdnr@gmail.com  

 

Seniorerne i Socialpædagoger-

ne i kreds Sydjylland arrange-

rer virksomhedsbesøg, museer 

udflugter, oplæg og meget an-

det. 

Vi mødes ca. 4 gange årligt. 

Se vores års program  samt 

vedtægter for seniorsektionen 

på: 

 

 www.sl.dk/sydjylland 

HVAD LAVER VI ? 

 
Udnyt dit kontingent….. 

Deltag i vore arrangementer 

Sekretær 
Birthe Bertz Thygesen 
Tlf.: 4052 9517 
E-mail: bbet@godmail.dk  
 
Bestyrelsesmedlem 
Kirsten  Henny Jørgensen  (mangler på billedet) 

Tlf.: 2294 6110 
E-mail: kirstenhenny@gmail.com 
 
Repræsentant for kredsbestyrelsen;  
Per Stevns Østenfjed 
Tlf.: 5134 1875 
perostenfjeld@yahoo.com 
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