Generalforsamling i Esbjerg Lærerforenings Seniorklub tirsdag den 30. januar 2018.
Bestyrelsens beretning for 2017:
Vi fik i 2017 to nye medlemmer i bestyrelsen, da Hans Sølbeck og Ingrid Jensen trådte ud. Vi
har været meget glade for, at både Lars Klivager og Ruth Juul har været villige til at træde ind
i bestyrelsens arbejde. Det er min opfattelse, at de er lige så glade for arbejdet her, som den
øvrige bestyrelse er. Ruth varetager opgaven som sekretær, og Lars er trådt ind i P-forum,
som er et fælles forum for Midt- og Vestjyllands pensionistklubber. Her udveksles ideer og
opdateres vores forbindelse til Lærerforeningen. Vi supplerer hinanden godt og har hyggelige
og rimeligt effektive møder.
Vi mødes på skift hos hinanden til formiddagskaffe med løst og fast, og efterfølgende går vi i
gang med dagsordenen. I ’17 har Hans Erik Laustsen dog været vært to gange, idet han
inviterede til frokost i sit sommerhus tæt ved Tirpitz, så vi kunne researche til vores tur dertil
den 15. marts.
Vi mødtes traditionen tro til julefrokost - bestyrelsesmøde med Kenneth Nielsen i Jyllandsgade.
Det er dejligt at blive lidt orienteret om, hvad der rører sig på skolerne rundt om i kommunen
og på landsplan - og selvfølgelige nyde den gode julemad og snaps!
Vi begyndte 2017 med et arrangement i den mere eksklusive ende. I ”huset” var vi til en dejlig
koncert, hvor Kirstine Bonde sang et varieret repertoire akkompagneret af Sara Futtrup.
Eftermiddagen bød også på udsøgte kanapéer og vin. Det var en meget festlig eftermiddag.
I april fortalte forfatter Jens Henrik Jensen - på trods af en gedigen halsbetændelse - om sine
to trilogier og henholdsvis Nina Portland og Niels Oxen.
Sommerudflugten bragte os først til Vingsted Historiske Værksted, hvor Jan Ipsen på
engageret vis fortalte om stedet og viste os rundt efter vi havde spist vores medbragte
”klemmer” i skolestuen. - Det er næsten som at blive barn igen, når man skal lure, hvad de
andre har med i madkassen, lige fra klap-sammen-leverpostej til lækre kreationer med boller
og sandwich! Senere fortsatte turen til det fantastiske nye museum i Jelling, hvor vi fik fortalt
om hele historien bag stedet. Vi fik mulighed for at bese Jellingestenene og på egen hånd at
studere museet. Vi sluttede dagen med lækker aftensmad på hotel Bredehus inden vi kørte
tilbage til opsamlingsstederne.
Efter sommerferien besøgte vi Vadehavscenteret i Vester Vedsted. To dygtige naturvejledere
fortalte om både den imponerende bygning og centerets spændende udstillinger, så vi virkelig
fik et indtryk af, hvor fantastisk vadehavet er - og så er det lige uden for vores dør.

I oktober blev vi rusket lidt op i vores gamle kroppe! Lis Puggaard fortalte os om, hvordan vi
ældes og hvad vi kan gøre for at bevare og vedligeholde vores fysiske og mentale helbred.
Eftermiddagen var både underholdende og lærerig, men vi kunne godt have været mange
flere.
Årets sidste program var i Bramming, hvor vi sammen med Erik Sommer fik en festlig
eftermiddag med sang og muntre fortællinger - og traditionen tro æbleskiver og glögg.

I er naturligvis altid velkomne til at fodre bestyrelsen med ideer til vores arrangementer - vi
kan selvfølgelig ikke imødekomme alle ønsker, da vi gerne skulle dække bredt og tage hensyn
til både yngre og ældre i vores forening. Vi vil også gerne opfordre jer til at ”skubbe” til nye
pensionister, så de kan blive en del af vores klub, det er jo ærgerligt, hvis for mange melder
sig ud af Lærerforeningen, når de holder op med at arbejde, der er gode fordele ved at forblive
medlem, fx i Gruppelivs forsikringen og fordelagtige priser på feriehuse og deal-tilbud på
Sinaturhotellerne. Gå ind på ”min side” på DLF’s hjemmeside, der kan I fine det hele. Vær
også opmærksom på kursustilbuddene, som bliver slået op i uge 6 i Folkeskolen.
I har nok bemærket, at der i programmet for foråret er et indstik om kontingent, lærernyt og
mailadresse. Vi vil gerne have jeres mailadresse registreret, så det er muligt at kommunikere
hurtigt, der kunne fx være en info om ledige pladser til et arrangement, eller hvis uheld er
ude: en aflysning. På langt sigt muligvis også programudsendelse, da det vil spare en stor
udgift - pengene kan sikkert bruges på noget sjovere end frimærker til Post Nord!
Og når det bliver sommer, kan I hente den gammeldags lærerkalender på kredskontoret i
Jyllandsgade.
Vi glæder os til at se jer til forårets arrangementer.
TAK

