Senior

Hjemme igen til aftensmad på centeret og
dejlig aftenunderholdning ved Mette Kathrine
Jensen.

Nyhedsbrev 2018
Endnu et år er gået. Alle er forhåbentligt
kommet godt igennem 2017 og er parat til
udfordringerne i 2018. Nyhedsbrevet sendes
med ønsket om et godt nytår til alle
foreningens seniormedlemmer og deres
pårørende.
Efterfølgende vil jeg fortælle lidt om, hvad der
er sket i det forgangne år og lidt om, hvad der
venter os i det kommende år.
Senior Tour 2017 blev afviklet i dagene
4.september - 7.september 2017. Her havde vi
fået tilsagn fra Centerleder Søren Hansen,
Skærbæk Kursus- og Fritidscenter og Vagn
Gram om hjælp til at arrangere dette møde. Vi
blev indkvarteret i centerets dejlige feriehuse,
der lå tæt på fællesområdet, hvor vi fik
morgenmad og hvor vi også spiste til aften og
ellers opholdt os med den underholdning, der
var arrangeret.
Første dag var vi på en dejlig guidet bustur til
Rømø og Ribe. Vi besøgte bl.a. den lille kirke
på Rømø og var også med bussen en køretur
på stranden. I Ribe fik vi frokost og derefter en
rundvisning i Ribe Domkirke og i den gamle
bydel.

Næste dag kørte vi i egne biler til Vester
Vedsted, hvor vi entrede traktorbussen til
Manø. Her på øen fik vi også en rundvisning
og indtog frokosten på Restaurant Manø. Da
det jo er tidevandsforskellen, der bestemmer
afgang med traktorbussen fik vi travlt, da det
var begyndt at blæse lidt op. Men vi kom
tørskoet frem og tilbragte derefter et par
timer på det nye Vadehavscenter.
Hjemme igen kunne vi lige nå at slappe af
inden vi samledes til festmiddagen, hvor vi
også havde god underholdning af 5-tetten.
Tak til de 2 arrangører for et godt og stort
arbejde med at få tilrettelagt årets tur.
Et mere fyldigt referat af turen er udarbejdet
af Gunnar Jespersen og kan læses på
foreningens hjemmeside under
seniorudvalget.

seniorudvalget er repræsenteret ved
formanden og i hans forfald ved
næstformanden. Der har været mange
spændende møder i hovedbestyrelsen, hvor
mange nye tanker og idéer har været til
behandling og er resulteret i en ny struktur for
områderne og en deraf følgende reducering af
hovedbestyrelsen, hvor seniorudvalgets
formand fortsat er repræsenteret..

Senior Tour 2018 er også ved at være på
plads. Den vil blive afholdt i dagene mandag
d.3. – torsdag d.6. september 2018. Vi skal
indkvarteres på EMMAUS Galleri &
Kursuscenter i Haslev i de omtalte dage.
Notér jer allerede nu datoerne. Det endelige
program med tilmeldingsblanket vil blive
udsendt først i juni måned 2018.
Seniorafdelingen tæller i skrivende stund ca.
110 medlemmer, og det har været lidt
skuffende for seniorudvalget, at der ikke er
flere, der har haft lyst til at deltage i den årlige
seniortur.
Årsagen har udvalget prøvet at evaluere lidt
på og vil nu prøve, om vi kan få lidt flere i tale.
Vi har nu oprettet en lukket facebook-gruppe:
HI Seniormedlemmer. Gruppen administreres
af Knud Nielsen knudnielsen@webspeed.dk,
der ved henvendelse vil optage de
interesserede seniormedlemmer i gruppen.
Der udover påtænker udvalget, at arrangere
1-2 dagsarrangementer om året i
lokalområder, hvor vi har mange
seniormedlemmer. Selve konceptet er ikke
færdigt endnu, men vil blive meldt ud når det
er klart.
Også i det forgangne år har vi haft stor glæde
af at deltage aktivt i arbejdet inden for
Hovedbestyrelsen, hvor

Vi har også i år fået stor hjælp fra
sekretariatet, dels ved de henvendelser vores
seniormedlemmer har haft og dels ved hjælp
med administrationen af tilmeldinger til vores
Senior Tour og med udsendelse at dette
nyhedsbrev. Det siger vi tak for.
Jeg skal i den forbindelse lige minde om at
kontoret gerne vil have besked, når eller hvis I
får en ændring i Jeres mailadresser.
I skrivende stund er der nu udsendt
invitationer til seminaret i 2018, der 31.januar
afholdes i Nyborg. Seminaret, hvor også
seniorudvalget deltager har i år temaet ”Vi
rykker sammen” med fokus på sammenhold
og fastholdelse af vore job, trods udfordringer
fra mange sider.
HI årsmødet afholdes tirsdag den 29.maj –
onsdag den 30.maj 2018 i Vingsted. Der vil
blive nærmere orienteret om dette i Bladets
kommende numre.

Men i forbindelse med ovennævnte
arrangement afholdes også Seniorernes
årsmøde. Selve tidspunktet er på nuværende
tidspunkt ikke endeligt fastlagt, men det vil
også fremgå af det officielle program for
årsmødet.

På årsmødet skal der ske valg af 1 person som
medlem af udvalget for en ny 2 årig periode.
Denne post er for nuværende besat af Gunnar
Jespersen. Deltagerne fra Senior Tour 2017
indstiller Gunnar Jespersen genvalgt for en
periode på 2 år.

Det vil dog her være på sin plads at bringe en
officiel indkaldelse til ovennævnte
seniormøde med følgende dagsorden:

Forslag, der af seniormedlemmerne ønskes
behandlet på seniormødet, skal være
sekretariatet i hænde senest 15.april og
udsendes i givet fald til seniormedlemmerne
senest 14 dage før mødet.
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Velkomst og valg af dirigent.
Orientering om arbejdet i SU.
Orientering om SU´s økonomi.
Valg.
Eventuel

Men men. Gennemførelse af de ovennævnte
tiltag er kun mulige, hvis der kommer en
rimelig tilslutning. Det er et stort arbejde at
tilrettelægge turene og jeg vil appellere til
seniormedlemmerne til at slutte op omkring
disse. Jeg ved fra de tidligere deltagere, at de
gerne kommer igen og alle ønsker, at endnu
flere ville deltage. Det samme ønsker jeg og
seniorudvalget.

Med venlig hilsen

Peder Jensen

Gunnar Jespersen

Hans Chr. Nikolaisen

