
Bestyrelsens beretning for 2022. 

Det er nu 11 måneder siden, vi var sammen her sidst. Det var nemlig i februar 22, at vi 

holdt vores sidste generalforsamling. Da ytrede jeg håb om, at coronaen ikke ville 

skabe yderligere hindringer for vores arrangementer – og tænk, det håb gik i 

opfyldelse. 

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi gennemførte de planer, vi havde lagt. Det betød, at 

vi i marts kunne besøge Ribe Bryghus. Der var rigtig mange, som deltog i det hyggelige 

arrangement, hvor vi både hørte om bryghusets historie, fik smagsprøver og lækker 

tapas. 

Udflugten gik i juni til Naturkraft ved Ringkøbing – vi fik en rundvisning i det 

spændende område, hvor man kunne lære meget om de kræfter, som er i naturen. 

Inden turen fortsatte mod Videbæk, kunne vi indtage vores madpakker. Det kan blive 

til et helt studie fra klemmer med leverpostej til kunstfærdigt kreerede frokost 

anretninger, altid med sjove kommentarer. 

Bussen fortsatte til Videbæk, hvor vi blev guidet rundt på Arne Haugen Sørensens 

museum, som ligger i en utroligt smuk bygning tegnet af Henning Larsen. Da vi havde 

nyt synet af malerierne, fik en kop kaffe og satte kurs sydpå. 

Aftensmaden indtog vi på Hodde Kro, hvor de serverede den legendariske schnitzel, 

også kaldet elefantøre på grund af den voldsomme størrelse. 

Efter sommerferien besøgte vi det nye spændende museum Flugt. Desværre kunne 

jeg ikke selv deltage, men har fået at vide, at det er et fantastisk sted, både selve 

udstillingerne, bygningen og udenoms-arealerne. Der var efter sigende slet ikke tid til 

at opleve det hele, men mon ikke det var en appetitvækker, som mange har lyst til at 

komme tilbage til. 

I oktober var vi igen på bustur – denne gang sydpå til Møgeltønder. 

Vi blev guidet rundt på Schackenborg Slot og i Slotshaven – og tænk – vi fik mulighed 

for at kigge ind i Dronningens soveværelse. Spændende at komme indenfor, når man 

ofte har stået og luret ind mellem de store låger! Vi spiste frokost i Slotskroen, en 

lækker anretning, og gik tur i Slotsgaden. Det var en kold og blæsende dag, så vi 

kørte hjemad lidt før tid, men var heldige at den lokalkendte chauffør kørte lidt 

omveje og fortalte om egnen – bl.a. hvor guldhornene blev fundet. 

Årets sidste arrangement blev traditionen tro afholdt i Bramming Sognegård, hvor 

Pernille Plesner Troldborg sørgede for sang og fortællinger, og der blev serveret 

glögg og æbleskiver. 



Nu har vi sendt forårets program ud til jer på mail, og det ligger også på Esbjerg 

Lærerforenings hjemmeside.  

Vi håber I vil tage godt imod det, vi arrangerer. Vi skal til Varde og se på kunst i 

Varde Garten i april og på sommerudflugt til Odense i juni. Som I nok har set, skal vi 

besøge det nye H.C.Andersen-hus, og derefter Jens Galschiøts galleri, hvor en af 

kunstnerne vil fortælle om stedet og værkerne. 

Vi har valgt at ændre på konceptet med at spise aftensmad ude, til at det er 

frokosten, som bliver fælles. Det betyder, at vi starter tidligt, men til gengæld 

kommer vi lidt tidligere retur. 

Så vil vi igen opfordre til, at I vil deltage i Esbjerg Lærerforenings generalforsamlig i 

marts. Vi er jo fuldgyldige medlemmer af ELF, og det kan jo være, at I gerne vil følge 

lidt med i, hvad der sker ”derude”. Vi laver et pensionistbord, så vi kan sidde sammen 

og spise. (og så er det jo gratis!) 

Arbejdet i bestyrelsen har også i denne periode været positivt, vi supplerer hinanden 

godt. Bestyrelsens møder afholdes på skift hos hinanden, og vi har en årlig 

inspirationstur, hvor vi henter ideer til programmet – sommerudflugten i år er 

resultatet af sådan en tur, så derfor kan vi med sikkerhed love jer en fantastisk 

oplevelse til juni. 

Lars Klivager og Lars Storgaard deltager i samarbejdet med andre seniorklubber. Her 

udveksler man ideer og erfaringer med hinanden. Derudover er Lars Storgaard valgt 

som kongresdelegeret for fraktion 4. Blandt de 10 kongresdelegerede har man bl.a. 

arbejdet med få forlænget medlemsskabet af Den frivillige Gruppelivs-ordning fra 70 

til 72 år, men desværre har forslaget ikke fundet gehør i DLF. 

Der arbejdes også ihærdigt på at oprette 5 sommerkurser for seniorer. Lige nu er 

der 4, musik, kunst, film og politik. Disse kurser nyder stor anerkendelse og er meget 

eftertragtede – det ses tydeligt, da der i 2022 var 2000, som søgte kurserne, men 

kun 300 blev imødekommet. 

Lars S. er også vores repræsentant i Faglige Seniorer – I har sikkert opdaget, at I 

får en ugentlig mail fra Brian og Susanne – han har været på kongres i denne 

sammenhæng. Vi forventer, at I modtager en invitation til møde i Faglige seniorer i 

Mønstringshuset den 21. februar kl 13.30 til kaffe og kage. Vil I kunne få meget mere 

at vide om organisationen denne dag og få udleveret den håndbog, der fortæller om 

alle fordelene ved medlemsskabet. 

Disse var ordene - TAK 

 


