
Bestyrelsens beretning for september 2021 – februar 2022.   

 

Det er en meget overskuelig beretning denne gang – og måske 

også lidt tyndbenet. 

Bedst som vi troede, at vi ikke længere skulle belemres med 

Corona smitte og – restriktioner, måtte vi sande, at det ikke var 

tilfældet. 

Vi nåede lige i mål med et arrangement på biblioteket i oktober. 

Her havde vi besøg af Siegfried Matlok, som fortalte om livet i 

grænselandet, både i forbindelse med genforeningen for 

hundrede år siden og i nutidens dagligdag. 

Så var vi igen lukket ned og måtte aflyse vores julearrangement, 

og generalforsamlingen kan vi nu afholde med en måneds 

forsinkelse. Jeg tør næsten ikke tro på, at vi vil kunne 

gennemføre årets kommende arrangementer, men mon ikke?? 

Vi har afholdt nogle få bestyrelsesmøder, hvor vi har planlagt 

det, som I forhåbentlig vil deltage i i foråret: besøg på Ribe 

Bryghus i marts og udflugt til Naturkraft ved Ringkøbing og 

besøg på Arne Haugen Sørensens museum i Videbæk. Det er i 

øvrigt en meget smuk bygning tegnet af Henning Larsen.  

Vi håber også, at nogle af jer vil deltage i den lokale 

lærerforenings generalforsamling i marts. Vi vil reservere et 

bord, så pensionisterne kan sidde samlet til spisning. 



Måske er der nogen af jer, som ind imellem ser det lokale blad 

”Lærernyt” her kan I nu se indlæg fra seniorklubben – men 

hovedideen er naturligvis at gøre nye pensionister 

opmærksomme på, at vi er her, og hvad vi kan tilbyde.  

Som I sikkert har bemærket er det nu også endeligt, at der 

ikke kommer mere post med frimærke på fra os – alle 

meddelelser kommer på mail. Programmet sendes således, at I 

kan klikke på et link, som fører jer direkte til tilmelding, men 

man må gerne ringe eller skrive. Alt hvad vi sender ud, kan 

naturligvis hentes på kontoret. 

Lars Storgaard deltog i DLF’s kongres i efteråret. Han 

fortæller, at det var en god oplevelse og at vores nye formand 

Gordon Ørskov gjorde det godt. Derudover kan Lars fortælle, 

at de kongresdelegerede i fraktion 4 ønsker en pensionistpolitik 

indskrevet i DLF’s principprogram. Det drejer sig om at arbejde 

for, at medlemmer fastholdes i foreningen ved overgang til 

efterløn og pension, således at man gennem samarbejde mellem 

kredsene og foreningen centralt arbejder for, at medlemmerne 

forbliver i det faglige fællesskab gennem arrangementer med 

fagligt, socialt og kulturelt indhold.  

Desværre faldt forslaget ved kongressen i november 2021, men 

der arbejdes videre med at få forslaget ind i DLF’s skriftlige 

formuleringer. 



Nu er Danmarks Lærerforening medlem af Faglige Seniorer. Der 

er mange gode rabatter og fordele at hente, man skal blot selv 

aktivt tilmelde sig med sin mailadresse, så man får 

nyhedsbrevet hver uge, det giver adgang til rabatterne.  Det 

gøres på hjemmesiden for faglige seniorer. 

Jeg håber I har fået en mail om tilbud om seniorkursus. Der er 

sidste frist for tilmelding 15.marts, så I kan nå det endnu. Der 

er fire forskellige kurser med forskelligt indhold på vores 

ejendomme. Og så er det ganske gratis og anbefalelsesværdigt. 

Tak for ordet. 


