
Dansk Socialrådgiverforening 
Seniorsektionen 
 
Bestyrelsens beretning 2016-2017 
 
Seniorsektionens bestyrelse har siden generalforsamlingen i 2016 bestået af: Eva 
Hallgren, formand (Nord), Anne Kirstine Thomsen, næstformand (Syd), Jørgen 
Kunstmann, kasserer (Øst), Anne-Grethe Andersen, bestyrelsesmedlem (Nord), 
Ingerlise Jensen, bestyrelsesmedlem (Øst), Anne Møller, suppleant (Øst) og Birte 
Frank Hansen, suppleant (Syd). 
 
Bestyrelsen har i perioden holdt 5 møder: 13.06.16 – 29.09.16 – 10.01.17 – 21.03.17 
og 24.04.17. 
 
Seniorsektionen har pr. 22. marts 2017 1046 medlemmer fordelt med 314 i Nord, 206 
i Syd og 522 i Øst samt 4 i udlandet. 
 
Alle udsendelser til Seniorsektionens medlemmer sker nu fra DS' Sekretariat i 
Toldbodgade. Hovedparten af udsendelserne sker via e-mail, medens ca. 10 
medlemmer har anmodet om at få materialet udsendt i papirform. Udsendelserne 
drejer sig primært om Velkomstbrev og pjece til nyindmeldte medlemmer og 
regionernes nyhedsbreve med tilbud om deltagelse i regionernes arrangementer. 
Nyhedsbrevene udsendes 2 gange om året i hhv. januar og august.  
 
Nyhedsbrevene forberedes og udarbejdes af de tre initiativgrupper i regionerne. 
Velkomstbrevet og pjecen udarbejdes og revideres af bestyrelsen. Såvel velkomstbrev 
som pjece vil blive revideret ca. 1 gang om året. Næste revision vil ske i den 
kommende bestyrelsesperiode. 
 
Konsulent Charlotte Holmershøj er Seniorsektionens kontaktperson i DS' Sekretariat. 
Eva har i august måned holdt møde med Charlotte om gensidige forventninger i 
samarbejdet. Det er aftalt, at Charlotte deltager i minimum 1 bestyrelsesmøde om året 
og i øvrigt efter muligheder og behov, ligesom Charlotte inviteres til at deltage i 
Seniorsektionens Årsmøde. Desuden vil Charlotte kunne være bestyrelsens 
sparringspartner i forhold til udviklingen af Seniorsektionen. 
 
Eva og Anne deltog i november 2016 i DS' Repræsentantskabsmøde, som fandt sted i 
Aarhus. Det var et veltilrettelagt Repræsentantskabsmøde med gode debatter og en 
tilpas inddragelse af repræsentanterne i mindre gruppearbejder undervejs. Det var 
positivt at opleve et velforberedt FU og HB. Ligesom Sekretariatet ydede en 
formidabel indsats, som gjorde, at tingene fungerede – også med de nys udleverede 
iPads. Der var ikke meget papir på dette REP-møde.  
 
Det var endvidere en fornøjelse at opleve alle de mange unge og engagerede 



socialrådgivere, som deltog i mødet. Der var stor interesse for seniorerne og vores 
aktiviteter, ikke mindst om overgangen fra aktivt arbejde til seniorlivet. 
Vi har en aftale med Region Nord om at deltage i et medlemsarrangement om emnet. 
De øvrige regioner følger måske efter. 
 
I det forgangne år er der i de tre regioner afholdt i alt 16 medlemsarrangementer, som 
alle har været godt besøgt. For yderligere oplysninger om regionernes arrangementer, 
se venligst de tre delberetninger. 
 
Når det er sagt, må vi sige, at tilmeldingen til de regionale arrangementer ser 
forskellig ud. I Syd og Nord er arrangementerne stort set aldrig overtegnet. Som regel 
er der plads til flere deltagere, end der er tilmeldt. I Øst ser det ganske anderledes ud, 
og der er altid flere tilmeldinger end, der er plads til. Det vil sige flere end 60 
tilmeldinger til hvert arrangement.  
 
At der er et loft over, hvor mange, der kan deltage i et arrangement, har sine naturlige 
årsager. Hvis vi skal besøge en social institution eller forvaltning, eller hvis vi skal 
have en guidet rundvisning på et museum eller en kunstudstilling, er der grænser for 
hvor mange deltagere, der kan være med. Det er ikke et loft, der er sat af 
Seniorsektionen, men af de steder, som vi besøger.  
 
Vi er godt klar over, at det giver anledning til nogen frustration og utilfredshed, hvis 
man mere end en enkelt gang har måttet tilmelde sig forgæves til et 
medlemsarrangement. Og vi kan ikke løse det ved f. eks. at lave en anderledes 
fordeling af vores økonomiske midler mellem de tre regioner. 
 
Det samme gælder vores Årsmøde, hvor vi især i år har oplevet et usædvanligt stort 
antal tilmeldinger, overvejende fra Øst. Vi er glade for, at så mange medlemmer 
gerne vil deltage. Og vi er tilsvarende kede af at måtte sige nej til nogle medlemmer, 
som ikke kan få plads på Årsmødet, og som synes, at det er for langt at rejse fra den 
ene ende af landet til den anden for alene at deltage i generalforsamlingen. Og det 
uanset om Årsmødet og generalforsamlingen afholdes i Sydjylland eller i 
Nordsjælland. 
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret forholdene om håndteringen af tilmeldinger til de 
lokale arrangementer i regionerne. Og vi er i bestyrelsen enige om, at det er en 
problemstilling, som vi må prøve at finde en eller flere tilfredsstillende løsninger på, 
og det meget gerne i en dialog med vores medlemmer og de lokale 
arrangementsgrupper. 
 
Udviklingen i antallet af seniormedlemmer er stigende. Det er store 
socialrådgiverårgange, som i disse år går på efterløn eller pension, og rigtig mange af 
dem melder sig ind i Seniorsektionen. Det er vi naturligvis glade for, men den øgede 
tilgang af medlemmer stille nye og andre krav til vores organisering og vores 



medlemstilbud. 
 
I bestyrelsen mener vi, at udviklingen af Seniorsektionen skal ske i en god og 
frugtbar dialog med medlemmerne. Vi har derfor besluttet at gennemføre en 
netbaseret medlemsundersøgelse i februar/marts 2017. Udarbejdelsen af 
medlemsundersøgelsen er blevet til i et samarbejde med Charlotte Holmershøj og DS' 
Sekretariat.  
 
Medlemsundersøgelsen er blevet gjort op i midten af marts, og det er særdeles 
glædeligt, at der er en svarprocent på 44 %. Det giver et tilstrækkeligt validt grundlag 
for bestyrelsen at arbejde videre ud fra. 
 
Undersøgelsen viser ikke de store overraskelser. Der er flest kvinder, der har svaret, 
og de fleste er bosiddende i Øst. Hovedparten er i alderen 61 – 75 år. En meget lille 
del er over 80 år (3 %), og en endnu mindre del er under 50 år (1 %).  
 
Hovedparten svarer, at de er medlemmer af Seniorsektionen, fordi de ønsker at 
bevare tilknytningen til DS, at de gerne vil deltage i arrangementer, og at de gerne vil 
have kontakt til andre socialrådgivere. 
 
Generelt er der en stor tilfredshed med Seniorsektionens medlemsarrangementer. Det 
gælder både de regionale arrangementer og Årsmødet. Over halvdelen svarer, at de er 
meget tilfredse eller tilfredse med Seniorsektionens medlemstilbud, ligesom 
hovedparten finder, at der er en passende vægtning af det socialfaglige, det kulturelle 
og det sociale i arrangementerne.  
 
En mindre del (19 %) finder, at arrangementerne ikke er interessante nok, og en lille 
del (7 %) svarer, at de er blevet afvist fra deltagelse i arrangementer på grund af 
pladsmangel. Her er der naturligvis plads til forbedringer. 
 
Undersøgelsen har givet plads til, at deltagerne har kunnet tilføje egne kommentarer 
og forslag, og det er der rigtig mange, der har benyttet sig af. Disse kommentarer og 
forslag stemmer stort set overens med undersøgelsens opgørelse. Og mange er så 
konkrete, at de er lige til at gå til.  
 
Den ny bestyrelse vil i den kommende periode arbejde intensivt med undersøgelsens 
resultater, og det er vores ambition, at der på næste generalforsamling vil komme 
konkrete forslag til den videre udvikling af Seniorsektionen. 
 
Selv om undersøgelsen i høj grad viser en stor tilfredshed med Seniorsektionens 
tilbud, bør vi arbejde på at være på forkant. Vi skal ikke 'kun' gøre, som vi plejer. Vi 
skal også gøre andet og mere.  
 
På bestyrelsens vegne 



 
Eva Hallgren 
Formand 
 
 
Delberetning fra Nord for perioden april 2016 til marts 2017. 

I region Nord har vi i lighed med de øvrige regioner indført, at deltagerbetaling sker 
forud for arrangementet til bankkonto. Det fungerer fint. 

Vi har i region Nord haft 6 arrangementer i denne periode. Derudover er der den 
sidste tirsdag i måneden frokosttræf i Klostergadecentret, uden forhåndstilmelding. 

Den 12.maj 2016 - bustur til Limfjordsøen Fur 

Turen startede i Århus, hvor ca 25 deltagere kl 9.30 steg på biolog og naturvejleder 
John Simonis nye bus – med indlagt køkken. Vejret var fint, og der blev serveret 
kaffe undervejs.  5 deltagere stødte senere til selskabet. 

Efter lidt ventetid i Branden, på Sallings nordspids, blev flokken sejlet til Fur, og fik 
en lille rundtur inden bussen gjorde holdt tæt på havet, hvor John Simoni serverede 
en god, hjemmelavet og økologisk frokost i det grønne. 

Efter frokost en tur på stranden, hvor John Simoni fortalte om fossilerne. 

Fur er ca 22 km lang og har ca. 1000 indbyggere. Fur har en rigdom af særprægede 
naturlandskaber. I moleret, som i mange år var grundlaget for produktion af sten og 
grus, ses jordlagenes forskydninger for millioner af år siden. I de stejle skrænter ruger 
digesvalerne og i molergravene findes fossiler. 

Derefter besøg på Fur Naturhistoriske Museum, hvor der kunne studeres fossiler der 
er 55 millioner år gamle! 

En dejlig tur, men meget lang tid i bussen og tilsvarende kort tid på Fur, inden bussen 
var retur i Århus omkring kl 17. 

Den 14.september 2016 - sensommertur til Ree Park 

Vi, ca 13-14 tilmeldte mødtes i det smukkeste sensommervejr kl 11.15 ved indgangen 
til Ree Park efter kørsel dertil fordelt i egne biler.  

Vi blev installeret i et par store Land Rovere og kørt omkring på den afrikanske 
savanne, hvor vi trygt kunne se vilde dyr på tæt hold, samtidig med at vi fik 
orientering om dyrene og deres levevis. 

Efter ca ½ times rundtur fik vi serveret god og solid frokost i restauranten.  

Derefter gik vi på opdagelse på egen hånd. Vi så blandt meget andet fodring af 
geparder, som blev fodret med hele kaniner (som var døde på det tidspunkt) optræden 



af små og tamme dyr såsom ugler, grise m.v.,   samt varieret held til at få øje på, 
hvilke dyr der skjulte sig i skovbunden.  

Ca kl 15-15.30 havde vist alle biler forladt P pladsen. 

Den 3.november – arrangement om Kulturhovedstad 2017 samt om DOKK1. 

Region Midtjylland er som bekendt kulturhovedstad i 2017.  

Ca 20 deltagere mødte derfor op i Århus på DOKK1 kl ca 10.15, for først at få kaffe 
og boller og derefter billedforedrag af medarbejder ved Kulturhovedstaden, om 
hvordan det kæmpestore og omfattende program er opbygget. Der vil i alt være ca 
350 projekter, der kommer til at foregå i hele region Midtjylland. 

Efter at være blevet lidt klogere på, hvad Kulturhovedstaden er for en størrelse, og 
hvad man forventer at få ud af projektet, gik vi en selvguidet rundtur på DOKK1, der 
både er kulturhus, borgerservice, Århus’s hovedbibliotek og meget mere. Her kan 
man godt fare vild i diverse igangværende aktiviteter med mennesker i alle aldre. 
Fædregrupper med deres små poder, skoleklasser der er i gang med klasseprojekter, 
studerende der sidder i gruppelokaler eller ved enkelt PC arbejdspladser og arbejder, 
folk i cafeen, avislæsere i ”dagligstuen” og mange mange andre. 

Efter at alle havde fundet udgangen krydsede vi Åen og fik kl ca 14 frokost på cafe 
Globen Flakket.  

Derefter var der mulighed for at gå yderligere på opdagelse i Århus for de, der havde 
energi til mere. 

Den 1.december 2016 – julefrokost i Klostergadecentret. 

Her kan vi næsten skrive af fra tidligere delberetninger. Julefrokosten indledtes kl 13 
med seniorrockkoret Stayin’ Alive ledsaget af en velkomstdrink. Derefter julefrokost, 
traditionel - men alligevel med enkelte fornyelser - tilberedt og serveret af 
Klostergadecentrets frivillige stab.  Undervejs fik vi sunget et par sange ligesom vi 
før kaffen og småkagerne fik vi kæmpet den obligatoriske kamp om de medbragte 
pakker og tilbagelagt en ikke før afprøvet konkurrence. Omkring 20 personer – lidt 
færre end sædvanligt - deltog i arrangementet.  

Den 9.februar 2017 – besøg hos Headspace og Sund By Horsens, med snusen til 
Michael Kviums univers undervejs. 

10 seniorer trodsede sne og kulde og mødte op kl 10 på Horsens Banegård.  

På vej til Kviumsalen på Horsens Ny Teater så de Kviums skulptur ”Mandslingen”. 
Da de havde beundret Kviums billeder på teatret, med forklaringer af Alice, blev der 
serveret kaffe og boller. 

Derefter fortsattes til Head-Space Horsens, et fristed for sårbare unge mellem 12-25 



år, der kan få gratis og anonym rådgivning til hverdagens problemer. Stedet har få 
ansatte og en stor stab af frivillige. Støttes af private fonde. 

Kl 13 blev serveret frokost på Horsens Rådhus. Rådhuset er af nyere dato og 
dekoreret af kunstneren Poul Gernes. Derudover er væggene dekoreret med mange 
flotte kunstværker. 

Arrangementet afsluttedes med besøg i Sund By, Horsens, et frivilligcenter bestående 
af rådgivning, selvhjælpsgrupper, rygestopkurser, sorggrupper for børn og meget 
andet. Centret blev etableret på baggrund af at Horsens Byråd i 2001 vedtog ”Horsens 
deklaration om Bæredygtighed og Sundhed for Alle”, med det mål at fremme 
borgernes sundhed gennem en fortsat udvikling af bæredygtige lokalsamfund i 
kommunen.  

Kl 16 kunne 10 trætte og seniorer rejse med toget i forskellige retninger. 

Den 14.3.1017 - Integration af flygtninge i Århus, besøg hos Integrationsnet i 
Århus. 

Vi mødes hos Integrationsnet, en afdeling af Dansk Flygtningehjælp. Vi starter med 
kaffe og boller, og får derefter foredrag v. konsulent v. Integrationsnet om Flygtninge 
i Danmark og Integrationsnets arbejde med disse. Derefter oplæg om 
”MIndspringgrupper”, et program hvor deltagerne på deres eget modersmål har 
mulighed for at tale om deres oplevelser med krig, flugt og livet i eksil. 

Derefter indtages frokosten i Kvindemuseets cafe. 

Efter frokosten er der mulighed for, på egen hånd, at studere Kvindemuseet nærmere, 
herunder se en udstilling ” Mit skib er ladet med minder”, med 18 livsfortællinger af 
nulevende kvinder over 70 år, som har rødder i 27 forskellige lande med vidt 
forskellig baggrund. Udstillingen er en del af Kulturhovedstad 2017. 

Da arrangementet ikke har været afholdt i skrivende stund, kendes ikke 
deltagerantallet.  

 

Anne-Grethe Andersen 

Bestyrelsesmedlem og medlem af initiativgruppen i Nord. 

Delberetning fra Region Syd - april 2016-april 2017 

17. juni 2016 var planlagt en sejltur på Odense fjord 
– en gentagelse af en tur for år tilbage, hvor vi havde venteliste pga. skibets kapacitet. 
Der var også pænt med tilmeldinger, men desværre måtte turen aflyses med relativ 
kort varsel, da det forlød at skibet var gået i stykker og skulle repareres. Vi har 
efterfølgende valgt helt at opgive denne tur, på grund af manglende tillid til 



foretagendet. 

 

6. september 2016 besøgte vi Keramikmuseet Clay i Middelfart 
hvilket var en spændende oplevelse i sig selv, og vi havde et fantastisk vejr. Dagen 
blev rundet smukt af ved at drikke kaffe i ”det fri” ved Gals Klint, hvor vi fandt borde 
og bænke der sammen med lidt medbragte stole gav pladser til alle med udsigt over 
vandet. Meget velvalgt. 

 

4. oktober 2016 gik turen til KFUMs Soldaterhjem i Varde, 
hvor vi hørte om det nyligt påbegyndte rehabiliteringsarbejde for tidligere udsendte 
soldater, der efter hjemkomsten får psykiske eftervirkninger. Soldaterhjemslederen 
var en god fortæller, og vi fik et godt indtryk af stedet, hvor vi også spiste frokost. 

Efterfølgende besøgte vi Museum Frello (tidligere Varde Museum) på Kirkepladsen. 
Her fik vi en spændende guidet rundvisning og sluttede af med en kop kaffe i cafeen, 
der lå i tilknytning hertil. På Kirkepladsen havde vi lejlighed til at se en stor skulptur 
af Jens Galschiøt, Fundamentalismen. 

 

23. november 2016 afholdtes julearrangement i Odense 
v/gadepræst Peter Thyssen, der i lokaler i tilknytning til Odense Domkirke fortalte 
om sit arbejde med de udsatte personer i byen.  Efterfølgende bevægede vi os til fods 
til Oluf Bagers Gård, Odense C., hvor vi nød en meget hyggelig julefrokost – og med 
levende musik.  

 

14 marts 2017 har vi planlagt en tur til Galleri Jens Galschiøt, Odense N 
Denne tur har i skrivende stund ikke fundet sted, men der er pæn tilslutning, og vi ser 
frem til en gentagelse af en tidligere tur til stedet, som var meget vellykket. Vi 
forventer at høre kunstneren fortælle og vise frem, inden vi fortsætter til 
Kulturmaskinen, Odense C., nabo til Brandts Klæde-fabrik, hvor vi skal spise en sen 
frokost.  

 

På vegne af planlægningsgruppen i Syd 

Anne Kirstine Thomsen 



Delberetning vedr. arrangementer i Region Øst juni 2016 til februar 2017

Den 1. juni 2016 kaldte vi turen ”Kunsten stiger efter en sejltur”. Det indebar en sejltur med
Bådfarten på Lyngby Sø og et besøg på Sophienholm Kunstmuseum. Maleren Knud Odde 
udstillede, og vi fik en guidet rundvisning og blev klogere på hans kunst.

Den 23. august 2016 var der fokus på ”Landvindinger indenfor faget og en bid af Amager”.
Vi startede i Tårnby kommune, hvor to unge, meget engagerede socialrådgivere fortalte om 
deres forebyggende arbejde med børn og unge. Efter en velfortjent frokost på ”Kystens 
Perle” var vi på Kastrupgårdssamlingen, og her kunne vi beundre de ophængte kunstværker 
sammen med en kyndig guide.

Den 24. oktober 2016 var emnet ”En dag med lov og orden”. Vi besøgte Den danske 
Frimurerorden og hørte om ordenens historie og aktuelle virke, og vi beså stedet sammen 
med en logebroder. En god frokost blev det også til på stedet. I Verdenskulturcentret 
orienterede jurist Nanna W. Gotfredsen om Gadejuristen, om organisationen og dens 
arbejde. 

Den 7. december 2016 indledte vi dagen på Mandecentret på Christianshavn. Vi hørte om 
stedets mange aktiviteter og fik en rundvisning. Den sædvanlige gode julefrokost blev 
indtaget i andelboligforeningen Schifters beboerhus på Holmen. Her nød 60 deltagere 
maden, som leveres af kokken på Filmskolen, ligesom vi glædede os over den gode 
stemning og festlige indslag. I år havde vi allieret os med Kofoeds Skole, som fik glæde af 
den gode mad, som ikke blev spist op, og som blev givet videre til nogle af de hjemløse, 
som skolen har kontakt med.

Den 1. februar 2017 brugte vi dagen på ”Næring til Krop og sjæl”. Hos Fødevarebanken 
fik vi et godt indblik i det store arbejde, der gøres for at bekæmpe madspild og fattigdom i 
Danmark. Frokosten indtog vi på restaurant Medina og dagen sluttede med besøg i Imam 
Ali Moskéen, som er den største moské i Danmark og samtidig er det et muslimsk 
kulturcenter.

Den 29. marts 2017 har vi valgt at kalde dagen ”Hjerne – ja tak, så gerne”. På Center for 
hjerneskade, som ligger på Amager, får vi et indblik i socialrådgiverens arbejde på stedet 
samt et oplæg af en neuropsykolog, som bl.a. vil fortælle om, hvordan vores hjerne 
fungerer. Vi spadserer en kort tur til DR, hvor vi indtager frokosten og efterfølgende får vi 
en rundvisning.

På grund af den overvældende interesse for vores arrangementer, hvor der sædvanligvis er 
plads til 60 deltagere, men hvor en del flere er interesserede, har vi besluttet at kopiere en 
idé, som praktiseres i Århus, nemlig et månedligt cafebesøg på restaurant Karla i 
København. Første møde var tirsdag den 7. februar 2017, hvor 5 deltagere mødtes. I første
omgang et lidt skuffende resultat, som dels kan skyldes det meget kolde vejr og dels, at 
nyheden måske ikke rigtig har bredt sig endnu. Vi fortsætter fortrøstningsfuldt med at 
mødes hver den 1. tirsdag i måneden. Ved hvert møde vil der være mindst en repræsentant
for arrangementsgruppen til stede.

Ingerlise Jensen


