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Dansk Socialrådgiverforening 

Seniorsektionen 

 

Bestyrelsens beretning for perioden 2018 – 2020 

Seniorsektionens bestyrelse har siden generalforsamlingen i april 2018 bestået 

af Eva Hallgren, formand (Nord), Birte Frank, næstformand (Syd), Bjarne Trier 

Andersen, kasserer (Øst), Anne-Grethe Andersen, bestyrelsesmedlem (Nord), 

Ingerlise Jensen, bestyrelsesmedlem (Øst), Anne Møller, 1. suppleant (Øst), 

Gundhild Svanevik, 2. suppleant (Syd) og Helle Espe Dalsgaard, 3. suppleant 

(Øst). 1. og 2. suppleant har deltaget i bestyrelsesmøderne. Der har i perioden 

ikke været en 4. suppleant. 

Bestyrelsen har i perioden afholdt i alt 9 bestyrelsesmøder. Møderne holdes i 

DS’ lokaler i København eller Odense. 

Seniorsektionen har pr. 26.08.20 i alt 1176 medlemmer fordelt på 356 i Nord, 

243 i Syd og 576 i Øst samt 1 bosat i udlandet. 

I de tre regioner er der i perioden afholdt i alt 32 medlemsarrangementer. Se i 

øvrigt delberetninger fra de tre regionale arrangementsgrupper. 

 

Særligt om dette års generalforsamling 

Den omfattende Corona-pandemi betød, at den planlagte generalforsamling og 

Årsmødet, som skulle have været afholdt i april 2020, måtte udskydes til 

senere afholdelse. Det samme gør sig gældende for en lang række af 

Seniorsektionens medlemsarrangementer i foråret 2020.  

 

Ændret struktur 

På generalforsamlingen i 2018 besluttede et stort flertal af de fremmødte 

medlemmer at stemme ja til bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som 

indebar, at vi holder generalforsamling og 2-dages årsmøde hvert andet år. 

Begrundelsen for denne vedtægtsændring var bl.a. et ønske om, at der ikke 

bindes så stor en andel af Seniorsektionens budget i afholdelse af 

generalforsamling hvert år, et ønske om at der bliver mere luft til at prioritere 

øvrige medlemsaktiviteter såvel lokalt som centralt samt et ønske om at kunne 

arbejde mere i dybden med udviklingen af nye initiativer til gavn for vores 

medlemmer. Vi er i bestyrelsen enige om, at det har givet en større og bedre 

mulighed for at arbejde med temaer som f.eks. udvikling af 

medlemsarrangementer, medlemsfastholdelse og samarbejde med de tre 
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regionsbestyrelser. At generalforsamlingen falder i lige år og dermed følger DS’ 

repræsentantskabsperioder, hvor de 2-årige budgetter og dermed også 

tildelingen til Seniorsektionen er en yderligere fordel. Desuden kan vi på 

generalforsamlingen, som skal afholdes inden udgangen af maj måned drøfte 

og stille forslag til Repræsentantskabet, som afholdes samme år i november 

måned. Bestyrelsen vil meget gerne høre om medlemmernes oplevelser af den 

ændrede struktur, herunder især hvordan flere medlemmer kan bringes i spil i 

forhold til udviklingen af medlemsarrangementer. 

 

Temadag 

Som følge af generalforsamlingens beslutning i 2018 er Seniorsektionen gået 

over til at afholde generalforsamling hvert andet år. Dette har så givet 

mulighed for at afprøve nye og andre former for medlemstilbud. I 2019 har vi 

derfor afholdt den første landsdækkende temadag. Denne temadag fandt sted 

den 24.04.19 i Vollsmose i Odense under overskriften ’De sociale indsatser i 

Vollsmose – et udsat boligområde under forandring. 53 medlemmer deltog i 

temadagen, som bestod af oplæg om Vollsmose, guidet gåtur i området samt 

en paneldebat. Temadagens indhold var højaktuelt set i lyset af Folketingets 

vedtagelse af den såkaldte ghettopakke, og det er vores indtryk, at deltagerne 

syntes godt om temadagen. Fra bestyrelsen side kunne vi dog have ønsket, at 

flere medlemmer havde taget imod tilbuddet om at deltage i temadagen. En 

gruppe lokale seniormedlemmer deltog aktivt i forberedelserne og afholdelsen 

af temadagen, og der skal lyde en stor tak fra bestyrelsen til disse medlemmer 

for den flotte indsats. 

 

REP18 og øget økonomisk tildeling 

På DS’ repræsentantskabsmøde, som fandt sted den 23.-24.11.18 lykkedes 

det Seniorsektionen at komme igennem med et forslag om øget økonomisk 

tildeling. Repræsentantskabsmødet vedtog med stort flertal at tildele 

Seniorsektionen yderligere 150.000 kr. fordelt på 2019 og 2020. Op til REP18 

havde bestyrelsen lavet et godt forarbejde dels med afholdelse af møder med 

Sekretariatsledelsen og dels i form af skriftlig begrundelse for en øget tildeling, 

som blev sendt til behandling i HB. Dette resulterede i, at der på 

budgetforslaget til behandling på REP18 var afsat yderligere 100.000 kr. til 

Seniorsektionen. Under Repræsentantskabsmødet lykkedes det 

Seniorsektionens repræsentanter at få dette forslag ændret til 150.000 kr., 

som så blev det endelige resultat. Bestyrelsen er særdeles tilfreds med, at det 

lykkedes at få en øget økonomisk tildeling, idet dette var et punkt, som 

bestyrelsen havde fået i opdrag at prioritere af generalforsamlingen. 
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Samarbejde med DS’ tre regioner 

Bestyrelsen har et ønske om at intensivere samarbejdet med DS’ tre regioner. 

Dels ud fra et ønske om at få bragt nogle af alle de mange erfaringer, som 

seniormedlemmerne har, mere i spil, og dels ud fra et ønske fra nogle af vores 

medlemmer om at stille sig til rådighed herfor. Dette har i første omgang 

resulteret i et møde den 05.02.19 med regionsformændene, hvor der var stor 

enighed om, at et sådant samarbejde skulle løbes i gang ud fra de ønsker og 

behov, som måtte være i regionerne. Region Øst har som den første region 

foranstaltet et tilbud til tillidsrepræsentanter i regionen om supervision til 

TR’erne, hvor en række seniormedlemmer i Øst har stillet sig til rådighed som 

supervisorer.  

 

Socialrådgiverdage 2019 

Seniorsektionen var godt repræsenteret på Socialrådgiverdage, som fandt sted 

den 30. – 31.10.19 på Nyborg Strand. Vi deltog med en reception, hvor vores 

velkomstfolder blev uddelt, ligesom plancher gav et godt indblik i vores 

medlemsaktiviteter. Her var hele bestyrelsen inkl. suppleanter til stede iført 

flotte røde T-shirts med DS’ logo og SENIORSEKTIONEN. Desuden deltog vi 

med en velbesøgt og veloplagt workshop med titlen ’Er der et liv efter 

socialrådgiverjobbet’ ledet af Anne Møller og Bjarne Trier Andersen fra 

bestyrelsen. Som følge af den øgede økonomiske tildeling valgte bestyrelsen at 

tilbyde et antal medlemmer et økonomisk tilskud til deltagelse i 

Socialrådgiverdage. Tilbuddet blev givet til 2 fra hver af de tre 

arrangementsgrupper og til 10 menige medlemmer forholdsmæssigt fordelt på 

de tre regioner ud fra medlemstal. Vi modtog positiv respons herpå, og seks 

medlemmer valgte at sige ja tak til dette tilbud. 

  

Møde med de tre arrangementsgrupper 

Bestyrelsen har også i denne periode afholdt møde med repræsentanter for de 

tre arrangementsgrupper. Mødet fandt sted den 10.09.19, og formålet med 

disse møder er i et samarbejde at drøfte og udvikle på forhold for 

arrangementsgruppernes arbejde, økonomi, erfaringsudveksling m.v. Det er 

bestyrelsens opfattelse af disse møder, som afholdes min. hvert andet år er 

gavnlige for samarbejdet og for udviklingen af vores medlemsarrangementer. 

De toårige generalforsamlingsperioder giver mulighed for at afprøve og afholde 

nye og andre former for medlemsarrangementer, og det vil være helt naturligt 

at inddrage arrangementsgrupperne i dette arbejde. 
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Arrangementsgruppernes arbejde 

Seniorsektionens medlemsarrangementer planlægges og afholdes af de tre 

arrangementsgrupper i regionerne. Arrangementsgrupperne arbejder 

selvstændigt og under hensyntagen til lokale forhold og ud fra det 

kommissorium for arrangementsgruppernes arbejde, som er udarbejdet af 

bestyrelsen og vedtaget efter en høring hos arrangementsgrupperne. 

Arrangementsgrupperne er desuden ansvarlige over for bestyrelsen i forhold til 

den økonomiske tildeling, bestyrelsen beslutter for hver region. Planlægning og 

afholdelse af medlemsarrangementer kræver tid, lokalkendskab og et godt 

samarbejde. Medlemsarrangementerne er eftertragtede, og medlemmerne 

deltager på kryds og tværs i landet i de udbudte arrangementer. 

 

Faglige Seniorer 

I foråret 2019 fik vi en henvendelse fra Faglige Seniorer, som indbød til 

samarbejde og medlemskab. Faglige Seniorer er oprindelig en sammenslutning 

af nu tidligere LO-forbunds seniorgrupper. I forlængelse af fusionen mellem 

FTF og LO til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som trådte i kraft den 

01.01.19 har Faglige Seniorer rettet henvendelse til en række nu tidligere FTF-

organisationers seniorgrupper. Henvendelsen blev fulgt op af et møde mellem 

Faglige Seniorers direktør og Seniorsektionens formand i juni 2019. Desuden 

har formanden deltaget som gæst i Faglige Seniorers Hovedbestyrelsesmøde 

den 23.-24.09.19 og i Kongressen den 22.-23.10.19. Et medlemskab af Faglige 

Seniorer koster 5 kr. pr. år pr. medlem, og som medlem kan Seniorsektionen 

være med til at præge Faglige Seniorers udvikling og arbejde med forhold som 

er relevante for pensionister. Faglige Seniorer udgiver hvert år 

Seniorhåndbogen, som er en opslagsbog med seneste nyt om 

pensionslovgivningen, pensionisters rettigheder og muligheder m.v. Man kan 

desuden tilmelde sig Faglige Seniorers Nyhedsbrev. Endelig tilbyder Faglige 

Seniorer lokale medlemsarrangementer til alle medlemmer. Bestyrelsen har 

efter at have drøftet det med DS’ daglige ledelse besluttet at melde os ind i 

Faglige Seniorer fra den 01.01.20. 

 

Redigering af velkomstfolder 

Bestyrelsen har i perioden redigeret den oprindelige medlemsfolder og har 

desuden lavet en fusion af det oprindelige velkomstbrev med folderen til en 

Velkomstfolder, som sendes til alle nye medlemmer af Seniorsektionen. 

Velkomstfolderen blev endvidere uddelt på Socialrådgiverdage samt på flere 

medlemsarrangementer i DS’ regioner. Redigeringen er foregået i et nært 

samarbejde med DS’ Kommunikationsafdeling, og bestyrelsen siger tak for 

velvillig behandling og en god service.  
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Medlemstilgang og synliggørelse af Seniorsektionen 

Bestyrelsen har på flere møder drøftet medlemstilgangen, og hvad vi kan gøre 

for at fastholde medlemmerne i sektionen. Dette hænger også sammen med, 

hvordan vi kan blive bedre til at synliggøre Seniorsektionen i DS. DS’ nu 

tidligere kommunikationschef Janne Tynell har deltaget i nogle af disse 

drøftelser. DS’ tillidsrepræsentanter har en særlig rolle i rekrutteringen, idet de 

har kontakt med aktive medlemmer, der forlader arbejdsmarkedet for at gå på 

efterløn eller pension. Drøftelserne har været mange, og en nærmere 

konkretisering heraf bør være et vigtigt emne for den nye bestyrelse. Desuden 

bør samarbejdet med vores fagblad intensiveres, således at Seniorsektionen 

får mere opmærksomhed i bladets spalter.  

 

Samarbejde med Sekretariatet 

Seniorsektionens kontaktperson i Sekretariatet Charlotte Holmershøj deltager i 

bestyrelsesmøderne efter behov og koordinerer kontakterne til andre 

afdelinger i Sekretariatet som f.eks. webmaster, ledelsessekretariatet, 

medlemsafdelingen og fagbladet. Samarbejdet er præget af åbenhed og 

gensidig respekt, og bestyrelsen siger stor tak til Charlotte for et godt 

samarbejde.  

Medlemsafdelingen v/Jan Sylvest og Kirsten Nielsen står for alle 

Seniorsektionens udsendelser til medlemmerne: Velkomstbrevfolder til nye 

medlemmer, nyhedsbreve og ’remindere’ om vores arrangementer. Desuden 

serviceres bestyrelsen med aktuelle medlemstal, når vi beder herom. Stor tak 

til Jan og Kirsten for altid hurtig og smidig formidling af materiale til vores 

medlemmer. 

Sidst med ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores tre 

arrangementsgrupper. De står for planlægning og afvikling af alle vores lokale 

arrangementer inden for de økonomiske rammer, som bestyrelsen udstikker. 

Det er et stort arbejde, og der udfoldes både kreativitet og god 

medlemsservice i det arbejde. Uden disse engagerede medlemmer kunne vi 

ikke præsentere så flotte og indholdsrige arrangementer, som de fremgår af 

nyhedsbrevene. 

 

På bestyrelsens vegne 

Eva Hallgren                                                                                                             

Formand 
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Delberetning fra Seniorsektion Nord 2018 - 2020. 

Siden sidste generalforsamling på Årslev Kro i april 2018 har vi i sektion Nord 

afholdt 12 arrangementer med meget forskelligt indhold.  

Vi bestræber os på, at arrangementerne veksler mellem socialfagligt og 

kulturelt indhold, lige som der skal være mulighed for hyggeligt socialt samvær 

ved hvert arrangement, som regel i form af fælles kaffe/brød og frokost. 

I perioden har vi haft følgende arrangementer: 

Maj 2018:  

Arrangement i Aalborg med besøg hos Mødrehjælpen og i café Parasollen, hvor 

vi også fik frokost. Arrangementet var tilrettelagt af to lokale medlemmer, 

Torben og Finn. 

 

Juni 2018: 

Ø-tur til Tunø med rundvisning (traktortur) på øen, frokost på kroen samt 

fortællinger om øens liv m.v. 

September 2018: 

Tur til Søby Brunkulslejer og rundvisning i brunkulsmuseet. Frokost i det fri. 

December 2018: 

Julearrangement i Den Gamle By i Aarhus. Rundvisning i museet om kvinder 

og børns vilkår igennem tiderne, og julefrokost i Entré-caféen. 

Februar 2019: 

Besøg - inklusiv rundvisning- i udstillingen Frihedens Værksted med Troels 

Kløvedal, på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Frokost i Matematisk Kantine 

ved Aarhus Universitet. 

Marts 2019: 

Arrangement i Aalborg med besøg i Den Sociale Skadestue og Social- og 

Sundhedsskolen, om bl.a. fremtidig velfærdsteknologi. Her fik vi også frokost. 

Arrangementet tilrettelagt at de to lokale medlemmer, Finn og Torben. 

 Juni 2019: 

Ø-tur til Endelave i Horsens fjord, med rundvisning (traktortur) på øen, frokost 

på kroen samt fortællinger om ø-livet mv.  
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September 2019: 

Besøg på forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg, frokost på den legendariske 

restaurant Kohalen efterfulgt af ”Poverty Walk” i Aarhus. 

Oktober 2019: 

Besøg og rundvisning på Randers Kunstmuseum, frokost i caféen efterfulgt af 

besøg i Randers Regnskov. 

November 2019: 

Julefrokost på restaurant Thors Mølle i Aarhus. 

Februar 2020: 

Besøg og rundvisning på Moesgaard Museums udstilling om Pompeji og 

Herculanum, efterfulgt af frokost i caféen. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Der har været varierende tilslutning til arrangementerne; ofte har der været 

plads til flere deltagere, men hver gang har der været tilstrækkeligt til at det 

har været både hyggeligt og fornøjeligt.  

Arrangementsgruppen i Nord består aktuelt af følgende medlemmer: 

Eva Hallgren, Erik Lund, Aage Mogensen, Kirsten Madsen, Dorte Perra og 

Anne-Grethe Andersen. 

Vi tager gerne imod forslag til arrangementer, ligesom I er velkomne til at 

være med til at tilrettelægge et ønsket arrangement.  

 

 

På vegne af arrangementsgruppen i Nord 

Anne-Grethe Andersen/februar 2020 
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Delberetning fra Seniorsektion Syd 2018 - 2020 

 

Beretningen tager udgangspunkt i tiden fra sidste generalforsamling i 2018 

som blev holdt i Aarhus på Årslev Kro. Vi har haft tre arrangementer i efteråret 

2018 og syv i 2019. 

Arrangementerne tager som regel udgangspunkt i et socialfagligt og et 

kulturelt indhold. Det er også meget vigtigt, at der er tid til socialt samvær. Vi 

begynder som regel vores arrangementer med kaffe og et stykke brød og 

slutter med en enkel frokost på en café. 

Vi har haft den store glæde, at der er en stigende interesse fra medlemmer til 
at deltage.  

Der har været en del udskiftninger i vores arrangementsgruppe siden sidst. 

Tak til Birgitte Bjerre, Birgit Knudsen, Linda Høgemark og ikke mindst Anne 

Kirstine Thomsen for jeres indsats gennem mange år. 

  

Den nye arrangementsgruppe er: 

Kasser Britta Møller, Gunhild Svanevik, Ulla Christoffersen, Helene Wright og 

Birte Frank. 

 

Juni 2018 

Familiehus i Esbjerg er et tilbud til alle gravide og forældre under 30 år drevet 

af Mødrehjælpen i samarbejde med Esbjerg kommune. Derefter besøg på UC-
Syd hvor vi blev præsenteret for et vægmaleri med moderne bibelfortællinger 

af Erik Hagen. 

September 2018 

Seniorbofællesskabet Skibhus Skovly med repræsentanter fra boligforening og 

formænd for andre bofællesskaber på Fyn. 

Oktober 2018 

Tagkærgård. Et behandlingssted for unge misbrugere i Christiansfeld.  

December 2018 

Julefrokost Den Grimme Ælling 

Februar 2019 

Den uvildige konsulentordning på handicapområdet i Kolding, også kaldet 

DUKH. Efterfølgende besøg på Trapholt museet med guidet rundvisning på 

udstillingen med Kaj Bøjesen. 



9 
 

April 2019 

Designskolen i Kolding med rundvisning i to hold af to meget engagerede 

studerende.  

April årsmøde 2019 

Om de sociale indsatser i Vollsmose, samt den nye Ghettoplans betydning for 

området. 

Et oplæg fra Vollsmosesekretariatet og en efterfølgende paneldebat med 

aktører fra området. 

September 2019 

Baggårdsvandring i Fredericia med efterfølgende besøg på café. 

Juni 2019 

Sejlads på Lillebælt med Skonnerten Mira og efterfølgende frokost. 

December 2019 

Julefrokost på Nordatlantisk Hus med foredrag af Lise Færch om Grønland 

”Mægtig og afmægtig". 

Februar 2020 

Besøg på demensrådgivningen på Kallerupvej samt oplæg fra bruger af stedet. 

Frokost på Café Konrads. 

 

Vi i modtager gerne forslag fra medlemmerne til nye arrangementer.  

Du er altid velkommen til at kontakte os. 

 

På vegne af arrangementsgruppen i Syd  

Birte Frank 
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Delberetning fra Seniorsektion Øst 2018 – 2020 

Denne beretning tager udgangspunkt i tiden efter seneste 

generalforsamling, som blev afholdt i Århus den 18. april 2018. Efter 

denne dato var der 3 arrangementer i 2018 og 6 arrangementer i 2019. 

Der har foreløbig været afholdt et arrangement i 2020, se i øvrigt seneste 

Nyhedsbrev vedr. 1. halvdel af 2020. 

Normalt ville der være 4 og ikke 3 arrangementer i 2018, men på det 

tidspunkt var vi presset af økonomien, og der var ikke råd til mere en de 

nævnte arrangementer, se nedenfor. 

Arrangementerne har som udgangspunkt et socialfagligt og et kulturelt 
indhold, ligesom frokosten hver gang indtages under hyggelige former. 

Generelt kan vi sige, at der ved de fleste arrangementer har været plads 

til alle tilmeldte, det vil sige 60 deltagere, bortset fra 

julearrangementerne, hvor vi kan være ca. 110. Dog har der i 2019 været 

to arrangementer, hvor vi desværre ikke kunne tilbyde plads til alle 

tilmeldte, og det samme gjorde sig gældende ved det seneste 

arrangement i februar 2020. 

I perioden har vi fortsat traditionen med fælles frokost på restaurant Karla 

hver den første tirsdag i måneden kl. 12 - 14 i perioden februar til juni og 

igen fra august til december. Det er et uformelt møde mellem de seniorer, 

der har lyst, og der er hver gang en repræsentant fra 

arrangementsgruppen med. Fremmødet har været stabilt. 

De tre arrangementer i 2018 har haft følgende indhold: 

Den 13. juni 2018 gik turen til Hillerød, og overskriften var Fra vrå til 

slot. Vi besøgte Skansegården, Center for forsorg og behandling, og vi 

spiste frokost på restaurant Leonora ved Frederiksborg slot. Herefter fik vi 

en rundvisning på Frederiksborg Slot. 

Den 25. oktober 2018 besøgte vi Ældre Sagen i København, hvor vi fik 

en grundig indføring i organisationens arbejde. Frokosten indtog vi på 

Fabrikken for kunst og design, som har til huse i det nedlagte 

centralvaskeri på Sundholm. Efterfølgende fik vi en rundvisning af nogle af 

de udøvende kunstnere på stedet. 

Årets julearrangement var den 5. december 2018. Vi besøgte Museet for 

Samtidskunst på Christianshavn, og selve julefrokosten havde vi forlagt til 

Restaurant 56 grader på Refshaleøen. Den rummede de over 100 
tilmeldte, og vi havde også denne gang festlige indslag. I det hele taget en 

munter forsamling. 
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De seks arrangementer i 2019 har haft følgende indhold: 

Den 18. januar 2019 besøgte vi Familiens Hus i Taastrup og hørte om 

institutionens arbejde med gravide og unge mødre. Frokosten indtog vi på 

kunstmuseet Arken i Ishøj, og vi så en udstilling af Van Gogh malerier. 

På cafe G på Gråbrødre Torv i København mødtes vi den 13. marts 

2019, og vi hørte om Scleroseforeningens arbejde. Efter en frokost 

samme sted bevægede vi os til Det Kgl. Teater, hvor vi fik en rundvisning 

på gl. scene. 

Holbæk rundt var overskriften på arrangementet den 22. maj 2019. Her 

var rammen Værftscafeen, som rummede en produktionsskole. Skolen var 
imidlertid gået konkurs, og vi var så heldige, at to fra Home-start-

familiekontrakt sprang til, og vi fik en fin indføring i deres arbejde. Efter 

frokost var vi på en guidet rundtur, hvor vi så en del af byens flotte 

gavlmalerier. 

Efterårets første arrangement gik til Roskilde den 17. september 2019. 

Vi fik en rundvisning i Musicon, et nyt og kreativt område, som bl.a. 

rummer Cafe Ragnarock, hvor frokosten blev indtaget. På rockmuseet fik 

vi en rundvisning, og hørte om Gasolins historie. 

Mødrehjælpen i København har fået helt nye lokaler, og her blev vi den 

24. oktober 2019 indført i stedets mange aktiviteter. Vi blev på 

Vesterbro, spiste tyrkisk frokost, fik dernæst rundvisning af erfarne 

guider, som fortalte om områdets brogede historie. 

Julearrangementet den 4. december 2019 startede med en rundvisning 

på Bank- og sparekassemuseet på Christianshavn. Selve frokosten indtog 

vi igen på Restaurant 56 grader. Dette år var tilslutningen knap så 

voldsom som året før, men ikke desto mindre både festlig og munter. 

Indtil videre har vi haft et arrangement i 2020, nemlig  

Den 5. februar 2020 mødtes vi på cafe G i København, hvor en 

medarbejder og en hjemløs mand fortalte om Hus Forbi og indsatsen for 

de hjemløse. Efter frokost begav vi os til den russiske kirke, og her fik vi 

historien om kirken og dens virke.  

I forårssæsonen er der to yderligere arrangementer, og dem kan du læse 

om i det udsendte Nyhedsbrev Øst, som også findes på DS' hjemmeside. 

I arrangementsgruppen i Øst er vi følgende: 

Anne Dahl Pedersen, Brita Kjølberg, Lise Madsen og Ingerlise Jensen 
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Du er altid vedkommen til at kontakte os, hvis du har kommentarer, 

forslag til arrangementer eller lignende. 

 

På vegne af arrangementsgruppen i Øst 

Ingerlise Jensen 

 

 


