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Arrangementer i 2018 
 

Da kreds Sydjylland geografisk er et stort område, har vi fordelt  
arrangementer, sådan at også Sønderjylland blev tilgodeset. Derfor tog vi på 

tur til  Julemærkehjemmet Fjordmark, Kollund, som  samlede en del 
interesserede medlemmer og ledsagere.  Vi blev flot modtaget og opdelt i 

grupper, hver med vores unge menneske, som var guide rundt omkring.  Vi fik 
dejlig  frokost tilberedt efter de gældende kostprincipper, masser af grønt.  

Forstanderen fortalte om formålet med  Julemærkehjemmene, og opfordrede 
os til at blive julemærkeven. Der  kunne købes forskellige varer, bla. Kogebøger, 

drikkedunke etc. 
 

Foredrag  med Flemming Rishøj ang. fortællingen om pigerne på Sprogø. 

Der har været efterspurgt en mulighed for at arrangere en fælles tur til Sprogø, 
men da det bliver for dyrt, og der iøvrigt er andre, der arrangerer sådanne ture, 

valgte vi i stedet at  invitere Flemming Rishøj, tidl. Sognepræst i Esbjerg, til at 
fortælle historien. Kvindeanstalten på Sprogø var ikke et fængsel, men 

kvinderne var der på ubestemt tid. De blev betragtet som letfældige og 
løsagtige, og så skulle omverdenen beskyttes for  dem. I alt 500 piger fra 1923 

til 1961 har haft den skæbne at være anbragt på Sprogø. Der er masser af 
litteratur om emnet. 

 
De fleste af udvalgets medlemmer, plus nogle flere,  tog i august  til 

landsårstræf  for seniorer, der i år blev holdt på hotel Comwell, i Rebild Bakker. 
Marie Sonne, som er næstformand i Socialpædagogerne er medarrangør af 

årstræffet, og deltager altid, som altid et veltilrettelagt program , som i år bl.a. 
indeholdt foredrag med Rikke Nielsen, tidl. proffesionel håndboldspiller, der 

startede et håndboldhold, også kaldet LykkeLiga da hun fik en datter, Magda,  

med Downs Syndrom. Magda  kunne ikke forstå, at hun ikke kunne gå til 
håndbold, når andre børn kunne, og sådan startede det, der i dag består af 40 

klubber med ca. 600 medlemmer. Og nylig er der startet et hold i Grindsted. 
Se mere på LykkeLigas hjemmeside. 

 
Jakob  Haugård fortalte om sit  livs ned.- og - op- ture. En ungdom i druk og 

hash,hans valg til folketinget, og hans ydmyghed overfor opgaven. Hans hit 
med sangen Havaje, som han skrev til Kim Larsen til ”Midt om natten” , 

sangen reddede hans økonomi. 
 

 
Der er beskæmmende få fra kreds Sydjylland, der deltager i disse årstræf, og 

vi kan kun  kraftigt opfordre jer til at deltage. Pris er 2000 kr. alt inclusive, og 
er alle pengene værd. Her i 2019 bliver årstræffet afholdt på hotel Comwell, i 

Middelfart. Der er plads til ca. 110, efter først til mølle princippet. 

 
Først i december var der arrangeret juletur til Koldings Light Festival, hvor 



mange af byens centrale bygninger blev  oplyst med forskellige motiver. Meget 

flot, desværre regnede det, så fornøjelsen blev nok lidt kortere end ellers. Vi 

fik dejlig mad på et asiatisk spisested. 
 

Efter flere års forgæves kontaktforsøg er det lykkedes os at få fat i Harry 
Bentsen, sektionsformand for Faglige Seniorer, han beklagede , at vi var faldet 

ud af systemet. Faglige Seniorer er opdelt i 2 kredse, en for Sønderjylland og 
en for de andre, men der en fælles koordinator. 

Vi har fornylig fået brev om deltagelse i et borgermøde i Esbjerg kommune, 
den 20. marts, ang. offentlig transport,  og her er alle over 60 år, bosat i 

Esbjerg kommune velkomne. Det håber vi, mange vil synes, er interessant. 
Samtidig var der oplysning om, hvornår andre kommunegrupper holder møder.  

Se mere her: Du kan finde mere information om kommunegrupperne på vores hjemmeside: 

https://fagligsenior.dk/din-lokale-klub/faglige-seniorers-kommunegrupper/ 

Og under ”Aktiviteter” kan man søge på næste møde i kommunegruppen i specifikke kommuner 

hér: https://fagligsenior.dk/kommunegrupper/ 

Igen er alle, velkomne til at deltage, hver kommunegruppe bestemmer selv, 

hvad de arbejder med. Der er ingen kommunegruppe i Varde, Billund og Fanø 
kommune, 

 
Det er igennem Faglige Seniorer, der er mulighed for lokalt at have indflydelse 

på socialpolitik. SL har en repræsentant i hovedbestyrelsen for Faglige Seniorer. 
Der er Seniorhåndbøger til uddeling.   

 
Til slut, takker vi for et godt samarbejde med kredskontoret og bestyrelsen 

 
 

Beretning udarbejdet af Sonja Karstoft 
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