Dansk Socialrådgiverforening
Seniorsektionen

Bestyrelsens beretning 2020 – 2022
Seniorsektionens bestyrelse har i perioden bestået af Eva Hallgren, formand
(Nord), Jonny Holme-Pedersen, næstformand (Øst), Bjarne Trier Andersen,
kasserer (Øst), Ellen Gravesen, bestyrelsesmedlem (Nord), Lise Færch,
bestyrelsesmedlem (Syd), Helle Espe Dalsgaard, 1. suppleant (Øst) og Inge
Marie Skaarup Jensen, 2. suppleant (Nord). Begge suppleanter har deltaget i
bestyrelsesmøderne. Der har i perioden ikke været nogen 3. og 4. suppleant.
Coronasituationen har i den forgangne periode gjort det meget vanskeligt at
mødes. Det gjaldt også den ordinære generalforsamling i 2020, som skulle
have været afholdt i april måned. Den blev udskudt af et par omgange, og blev
så endelig afholdt digitalt den 10. december 2020. Og indtil da stillede den
tidligere bestyrelses sig velvilligt til rådighed som fungerende bestyrelse. Det
skal de have tak for.
Seniorsektionen har pr. 10. januar 2022 i alt 1223 medlemmer fordelt på 373 i
Nord, 273 i Syd, 576 i Øst og 1 i udlandet.

Bestyrelsens arbejde
Den afgående bestyrelse har som følge af Corona-situationen reelt kun haft 17
måneder at arbejde i og ikke de 24, som vores organisering tilsiger.
De første bestyrelsesmøder måtte afholdes digitalt, og efter diverse
begyndervanskeligheder blev bestyrelsen faktisk ret gode til at holde digitale
møder og også få noget fra hånden.
Siden den ordinære generalforsamling i december 2020 har der været afholdt
8 bestyrelsesmøder heraf 4 som digitale møder samt det nævnte 2-dages
bestyrelsesseminar.

Bestyrelsesminaret i Odense i maj 2021
Det er første gang, bestyrelsen har holdt et todages bestyrelsesseminar. Det
skete ud fra et ønske om at have mere tid til drøftelse af arbejdet i den ny
bestyrelse og forhold i øvrigt, som nedlukningen af landet havde medført.
Ud over bestyrelsesrelevante emner indeholdt seminaret også et møde med de
tre regionsformænd, hvoraf to deltog via Zoom, møde med repræsentanter for
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de tre arrangementsgrupper jf. kommissoriet samt mulighed for at sige
ordentligt farvel og tak til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.
Det var to gode dage med gode muligheder for fordybelse. Referatet, som kan
ses på Seniorsektionens hjemmeside, indeholder mange gode tanker og
refleksioner om Seniorsektionens arbejde og virke.

Temadage i Svendborg
Som vores vedtægter tilsiger, så skulle vi holde en landsdækkende temadag i
2021. For at råde bod på de mange aflyste medlemsarrangementer i perioden,
besluttede bestyrelsen, at udvide temadagen til to dage, og vi valgte stort set
at bruge programmet for det aflyste Årsmøde 2020.
I det flotteste solskinsvejr en september eftermiddag mødtes ca. 70
seniormedlemmer på vandrehjemmet i Svendborg, hvor vi fik et inspirerende
oplæg af museumsdirektør Sara Smed fra Danmarks Forsorgsmuseum i
Svendborg.
Om aftenen fik vi en god middag, og der var rig lejlighed til at dyrke det
sociale samvær og indhente noget af det forsømte. Det var tydeligt at mærke,
at medlemmerne havde savnet at mødes og være sammen igen.
På andendagen fik vi en guidet rundtur på Danmarks Forsorgsmuseum og fik
en fantastisk indblik i datidens liv på fattiggården. Det er tankevækkende, at
fattiggården virkede og fungerede helt frem til 1974.

REP2020 og vores økonomiske situation
På Repræsentantskabsmødet i 2018 fik vi forøget vores økonomiske tildeling
med 100.000 kr. over de næste 2 år. Det lunede og gav god mulighed for at
lave gode arrangementer i regionerne og afsætte midler til Årsmødet i
Svendborg 2021.
Som alle ved, satte Corona-situationen en stopper for vores udfoldelser, og vi
havde ikke mulighed for at afholde alle de planlagt aktiviteter.
Derfor måtte vi og de fleste andre sektioner og faggrupper tilbageføre ubrugte
midler til DS ved udgangen af 2020.
I 2021 søgte vi om og fik en tillægsbevilling på 100.000 kr.
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Socialrådgiverdage 2021
En af begrundelserne for at ansøge om flere penge var, at vi gerne ville give
mulighed for, at en større del af vores medlemmer kunne deltage i
Socialrådgiverdage 2021 til en pænt nedsat deltagerpris. Vores medlemmer
har nemlig ingen mulighed for at ansøge om betaling for deltagelse hos en
arbejdsgiver.
Der var stor interesse for dette tilbud, og alle, der søgte om at komme med,
fik en plads. Ud over bestyrelsen deltog ca. 20 seniormedlemmer.
Bestyrelsen var vært ved den traditionsrige reception om aftenen, og nogle af
vores medlemmer medvirkede i forskellige aktiviteter.

Webinarer
De langvarige nedlukninger af landet gav anledning til at tænke nye veje i
udbydelse af medlemsaktiviteter. Efter at bestyrelsen havde gjort gode
erfaringer med at mødes via Zoom eller Teams, blev vi inspirerede af, at flere
medlemsaktiviteter i DS blev udbudt som såkaldte ’webinarer’. Det vil sige et
møde i det virtuelle rum med en oplægsholder og en række deltagere.
Det virtuelle møde giver mulighed for at danne små grupper undervejs,
ligesom der kan debatteres direkte eller i den såkaldte ’chat’ undervejs.
Seniorsektionen har med succes gennemført 3 webinarer i perioden:
•

•
•

25.03.21 med socialrådgiver Bettina Post, tidl. formand for DS og
borgerrådgiver i Høje-Taastrup Kommune om sine refleksioner om
udviklingen af socialrådgiverfaget og plads til forbedringer.
12.05.21 med socialrådgiver, professor, ph.d. Lars Uggerhøj, Aalborg
Universitet om brugerinddragelse og praksisforskning.
28.10.21 med forfatter Pelle Dragsted om demokratisering af
samfundet med afsæt i sin nye bog ’Nordisk Socialisme’.

I forlængelse af webinaret med Bettina Post var Seniorsektionen forslagsstiller
til paneldebatten på Socialrådgiverdage 2021 om ’Den fælles
kernefaglighed, professionsidentitet og professionsuddannelse –
muligheder i fremtiden’
Det var spændende og udfordrende at afprøve disse nye mødeformer. Det var
dejligt at opleve, at så mange medlemmer tog udfordringen op og deltog. Og
det var rigtig godt, at vi også kunne byde velkommen til deltagelse af ordinære
medlemmer af DS, som var interesseret i at være med.
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Vi modtog mange meget positive tilbagemeldinger på webinarerne, så det er
helt afgjort en mødeform, som vi også vil benytte os af fremover.
Selv om det nu ser ud til at vi igen kan mødes fysisk til
medlemsarrangementer, så foreslår bestyrelsen, at vi fortsat holder nogle
webinarer for at udnytte de muligheder, som denne mødeform giver. Vi
forestiller os 2-3 webinarer pr. år.
Vi skal dog være opmærksom på, at digitale møder også har nogle
begrænsninger. De kan aldrig træde i stedet for de fysiske arrangementer,
men de kan være et godt supplement hertil.

Arrangementsgruppernes arbejde
Heldigvis ser det ud til, at de fleste af de planlagte medlemsaktiviteter i foråret
2022 kan gennemføres som planlagt.
En af udfordringerne er at komme mere bredt ud geografisk ved afholdelse af
medlemsarrangementer. Det er et udviklingspunkt, som bestyrelsen gerne ser,
at grupperne prøver at arbejde med.
En model kan være at inddrage lokalt bosiddende medlemmer ad hoc i
planlægningsarbejdet. Region Nord har f.eks. flere gange inddraget et par
lokale medlemmer i det nordjyske i planlægningen og afholdelsen af
arrangementer i Aalborg.
Der kan sikkert og findes andre modeller, og vi har stor tillid til, at de tre
arrangementsgrupper finder de veje, der er mest hensigtsmæssige i de enkelte
regioner.
Bestyrelsen har også i denne periode holdt et møde med repræsentanter for de
tre arrangementsgrupper. Det foregik den 26. maj 2021 i Odense. På disse
møder drøfter vi ønsker og behov i gruppernes arbejde, gruppernes
økonomiske tildeling mv. Samtidig kigger vi også på, om der er behov for
justering af kommissoriet for gruppernes arbejde.

Samarbejdet med DS’ tre regioner
Vores samarbejde med DS’ tre regioner blev drøftet med de tre
regionsformænd på bestyrelsesseminaret i maj 2021. Især i Region Øst er man
langt fremme med det konkrete samarbejde, idet interesserede
seniormedlemmer igennem et par år har tilbudt supervision til
tillidsrepræsentanter i regionens kommuner og øvrige arbejdspladser.
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Det nyeste skud på stammen er aftalt i Region Øst, hvor seniormedlemmer
tilbyder at blive mentorer for nyansatte/nyuddannede socialrådgivere.
I Region Nord har to fra Seniorsektionens bestyrelse i efteråret 2021 deltaget i
et møde med regionsbestyrelsen for at drøfte muligheder for konkret
samarbejde. Vi afventer en tilbagemelding på dette møde.
Region Syd har med virkning fra den 1. januar 2021 fået ny regionsformand,
som har tilkendegivet stor interesse i et samarbejde med Seniorsektionen, og
der har i efteråret 2021 været afholdt møde med Regionsbestyrelsen i Syd om
konkret fremtidigt samarbejde.

Pensionerede socialrådgivere – en eftertragtet gruppe
Som det fremgår i afsnittet om samarbejdet med de tre regioner, så er
pensionerede socialrådgivere en eftertragtet gruppe.
Det ses også i de efterhånden mange henvendelser fra både kommuner,
NGO’er og andre organisationer, som efterspørger pensionerede
socialrådgivere til frivilligt socialt arbejde.
Det ønsker vi en debat om på generalforsamlingen.

Redigeret velkomstfolder
Seniorsektionens velkomstfolder henvender sig primært til nye og kommende
medlemmer. Den er nu blevet revideret, og den kan ses på Seniorsektionens
hjemmeside, hvorfra den også kan downloades.
Den reviderede folder blev præsenteret første gang på Socialrådgiverdage
2021. Folderen skal desuden være at finde på Repræsentantskabsmøder,
Socialrådgiverdage, TR-kurser og på regionskontorerne.

Seniorsektionen og de sociale medier
Brugen af sociale medier er blevet intensiveret under Corona-pandemien. De
mange nedlukninger og aflysninger har nødvendiggjort, at alle har skullet finde
nye veje udi kommunikation og samvær.
De mange digitale platforme og sociale medier har været vigtige og
nødvendige for at kunne opretholde den nødvendige kommunikation.
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Kigger man ud over det digitale landskab, finder man DS på flere sociale
medier, bl.a. Facebook. Det gælder også DS’ tre regioner, ligesom flere
faggrupper og sektioner har hver deres facebookside.
På Socialrådgiverdage 2021 blev emnet også drøftet blandt de deltagende
seniormedlemmer. Flere syntes, at det ville være en god idé, hvis også
Seniorsektionen fik en facebookside.
Umiddelbart kan det lyde rigtigt at følge med tiden og træde ind på de sociale
mediers arena. Og hvis vi skal have en facebookside, hvad og hvordan skal
den så bruges.
Det ønsker vi en debat om på generalforsamlingen.

Medlemstilgang og synliggørelse af Seniorsektionen
Medlemstilgangen til Seniorsektionen øges stadig. Det ser ikke ud til, at
Corona-nedlukningen har betydet mindre interesse eller udmeldelser,
tværtimod. Udviklingen i medlemstallet viser, at der siden februar 2020 og
frem til januar 2022 er sket en nettotilgang på 65 medlemmer. Den største
udvikling er sket i Nord og Syd, hvorimod medlemstallet i Øst er status quo i
samme periode.
Synliggørelse af Seniorsektionen kan foregå på mange måder og niveauer, og
ud over de sociale medier, som omtalt ovenfor, og det gode samarbejde med
DS’ tre regioner, så er det vigtigt, at vi jævnligt omtales og/eller medvirker i
indlæg og artikler i vores fagblad.
Den redaktionelle linje på ladet er fastlagt, og vi har ikke umiddelbart
mulighed for at så seniorartikler i bladet.

Faglige Seniorer
Seniorsektionen har siden den 1. januar 2020 været medlem af Faglige
Seniorer. Blækket på underskrifterne var knapt tørt, da den første Coronanedlukning ramte landet.
Derfor har Faglige Seniorer indtil nu kun haft meget begrænset aktivitet lokalt i
kommunerne. Faglige Seniorers medlemsaktiviteter er dog så småt kommet i
gang igen i efteråret 2021.
Seniorsektionen har 1 plads i Faglige Seniorers Hovedbestyrelse og er
repræsenteret ved Eva Hallgren. Der holdes 4 årlige møder.
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Derudover har Seniorsektionen 2 pladser i Forbundsudvalget, og er her
repræsenteret ved Eva Hallgren og Inge Marie Skaarup Jensen. Der holdes 4
årlige møder.
Eva Hallgren er desuden udpeget som medlem af Kongresudvalget, som
forbereder Faglige Seniorers Kongres. Der afholdes kongres hvert tredje år, og
næste kongres afholdes den 24. – 25. oktober 2022.
Via vores medlemskab af Faglige Seniorer har vi mulighed for at søge om
økonomisk støtte hos Velux Fonden til bl.a. kulturelle aktiviteter, uddannelse af
aktive seniorer samt IT og digitale hjælpemidler.

På bestyrelsens vegne

Eva Hallgren

Jonny Holme-Pedersen

Formand

Næstformand

Delberetning Nord 2020-2022.
Siden sidste generalforsamling, som blev afviklet digitalt på grund af
Coronasituationen i december 2020, har vi i sektion Nord afholdt 3
arrangementer.
Sædvanligvis bestræber vi os på, at arrangementerne veksler mellem
socialfagligt og kulturelt indhold, ligesom der skal være mulighed for hyggeligt
socialt samvær ved hvert arrangement, som regel i form af fælles kaffe/brød
og frokost.
Men vi har været nødt til at aflyse/udsætte planlagte besøg på sociale tilbud,
som ikke kunne gennemføres på grund af Coronarestriktionerne. Der har
derfor været færre arrangementer, end der plejer, og de har primært været
med fokus på kulturelt indhold.
I perioden har vi haft følgende arrangementer:
Juni 2021:
Sommerfrokost på restaurant Thors Mølle i Århus.
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Oktober 2021:
Besøg på Papirmuseet/Papirfabrikken i Silkeborg med kaffe og boller i museets
cafe, derefter rundvisning på museet og prøve på papirfremstilling i fabrikken.
Afslutning med frokost på cafe Evald.
November 2021:
Besøg på kunstmuseet Aros i Århus med rundvisning i Turner-udstillingen og
derefter julefrokost i museets cafe.
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.
Frokost på Cafe Folkestedet
Ud over arrangementerne har vi fortsat frokost på Cafe Folkestedet i Århus
hver den sidste tirsdag i måneden kl. 12. Her er ingen tilmelding, man møder
blot op. Fremmødet har været meget stabilt, og der er hver gang en
repræsentant fra arrangementsgruppen med.
Arrangementsgruppen i Nord har aktuelt følgende medlemmer:
Eva Hallgren, Kirsten Madsen, Dorte Perra, Anne-Grethe Andersen og Ellen
Gravesen (best.rep).
Vi tager meget 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
Ellen Gravesen/februar 2022

Delberetning Syd 2020-2022
Arrangement gruppen i SYD har, siden generalforsamlingen bestået af: Birte
Frank, Britta Møller, Helene Wright, Ulla Christophsen, Gundhild Svanevik og
Lise Færch (best.rep).
Vi dækker regionen bredt – bortset fra Esbjergområdet, som vi har forsøgt at
dække ved at lave et arrangement der.
Som det fremgår af den overordnede beretning, har det været nogle Coruna-år
præget af aflysning på aflysning.
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2020
Vi nåede lige at afholde et enkelt arrangement inden verden gik a lave i marts.
Der var et besøg på Demens Kollektivet på Kallerupvej i Odense d. 25. 2.
Herefter blev alle planlagte aktiviteter aflyst og blev erstattet af de
landsdækkende webinarer. Under omstændighederne et godt supplement til de
fysiske møder. De gør det muligt for medlemmer fra Skagen til Gedser at
deltage i Seniorsektionen tilbud.

2021
I 2021 gik det bedre.
Den 2. juni kunne vi gennemføre En byvandring i Odense Hvor vi blev klog
på byens- og dens befolkningsudvikling – afsluttet med en god frokost.
Den 2. oktober gennemførte vi det udskudte besøg på Vadehavscentret. Et
meget spændende besøg efterfulgt af dejlig frokost på centret.
Den 6. december holdt vi en hyggelig Julefrost på Restaurant Skovbakken,
hvor ”spoken word” kunstneren Pipaluk gav os en sjov og rørende oplevelse.
Storms pakhus har været mødestedet for uforpligtende frokostmøder den
første mandag i måneden. Det har været meget positivt med et fremmøde på
10-12 medlemmer hver gang. Denne aktivitet fortsætter i 2022.

2022
Et planlagt besøg på Redens krisecenter i Odense måtte desværre aflyses.
De høje Omikron smittetal har resulteret i lav deltagelse. Vi forsøger at afholde
det senere i år.
Der er desuden planlagt et besøg i Arresten i Faaborg efterfulgt af besøg på
Ø-havs museet. Den 19. maj 2022.

Delberetning Øst 2020-2022
Denne beretning tager udgangspunkt i sensommeren 2020, hvor vi efter en
længere Covid19 nedlukning genoptager vores arrangementer, som så bliver
annulleret for igen at blive genoptaget foråret 2021. Vi har derfor kun kunnet
gennemføre 4 arrangementer i 2021. Vi planlægger 2022 med sædvanlige 6
arrangementer, men vi måtte desværre annullere det første i januar 2022. Se
vores tidligere udsendte nyhedsbrev.
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Ved planlægning af vores arrangementer lægger vi stor vægt på det
socialfaglige indhold, en hyggelig frokost og et kulturelt indslag som afslutning
på dagen.
Vi planlægger så vidt muligt med 60 deltagere, men på grund af afstandskrav,
har vi været nødt til at reducere antallet. Der har stort set været plads til alle,
der har ønsket at deltage.
Vi har fortsat traditionen med fælles frokost på Restaurant Karla hver den
første tirsdag i måneden fra kl. 12.00 – 14.00, medmindre den har været
lukket pga. Covid19. Man skal ikke tilmelde sig, men bare møde op.
Sædvanligvis er fremmødet 4-8 personer, men der er plads til flere. Frokosten
er for egen regning.

Periodens arrangementer har haft følgende indhold:
Den 19. juni 2020 arrangerede vi - igen pga. Covid 19 - en udendørs
sommertur til Mindelunden i Hellerup, hvor vi fik en rundvisning af en meget
engageret historisk fortæller. Arrangementet afsluttedes med en frokost med
afstand og frisk luft. Det var tydeligt, at deltagerne nød igen at komme ud
blandt fagfæller.
Den 15. juni 2021 genoptog vi efter endnu en nedlukning et arrangement på
Frilandsmuseet, hvor vi hovedsageligt kunne være udenfor til en rundvisning i
en mindre del af museet. Efter indtagelse af frokost på stedet, kunne
deltagerne bevæge sig rundt på hele Frilandsmuseet.
Den 31. august 2021 besøgte vi FRAK – Fritidsakademiet på Nørrebro. FRAK er
en socialøkonomisk virksomhed, som har til formål, at skaffe unge lønnet
fritidsarbejde med det formål at holde dem væk fra gadens fristelser. Her fik vi
et foredrag fra både en ansat og en ung. Frokosten blev indtaget på ”Send
Flere Krydderier”, som er en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger
etniske kvinder. Maden er etnisk, økologisk og smager virkelig godt. Efter
frokost gik vi videre til Assistens Kirkegård, hvor vi fik en engagerende
rundvisning i den historiske del af kirkegården.
Den 12. oktober 2021 fik vi et oplæg fra socialrådgiveren på Reden – et
værested på Vesterbro for gadens prostituerede. Oplægget blev hold på Café
G, hvor vi også spiste gode sandwich. Vi har efterhånden en lang tradition med
Café G, som gerne lægger lokale og udstyr til vore oplæg. Det gør
planlægningen enklere, når vi kan vende tilbage til kendte steder. Efter
frokosten gik vi videre til Medicinsk Museum, der er et historisk museum for
lægevidenskab og udstyr. Også her fik vi rundvisning og drabelige fortællinger
fra museet.
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Den 8. december 2021 kunne vi heldigvis endeligt igen afholde en julefrokost.
Det gjorde vi i Krøgers Familiehave, hvor vi fik en helt traditionel og god
juleanretning. Før julefrokosten havde vi meget passende fået et oplæg fra en
ansat fra Frelsens Hær om arbejdet med personer med sociale problemer.
Nogles fordomme mod Frelsens Hær blev lagt ned, idet vi fik indtryk af, at
arbejdet blevet udført med stort socialt og professionelt engagement.
Kommende arrangementer kan du læse om i det senest udsendte nyhedsbrev.

Lidt om arrangementsgruppens arbejde:
Vi afholder 3 – 4 møder årligt. Derudover er der en del mailkorrespondance. Vi
planlægger for et halvt år af gangen. Hvert arrangement har 2 ansvarlige. Vi
inspirerer hinanden om indholdet. Inspirationen kan komme mange steder fra.
Det kan være fra venner og bekendte, Socialrådgiveren og hvad vi læser om
eller møder i hverdagen. Vi bliver næsten hver gang overrasket over, hvor
mange gode socialfaglige initiativer, der spirer op rundt omkring og hvor villige
folk er til at komme og fortælle om arbejdet. Vores engagement får vi fra den
store opbakning, som vi får fra medlemmerne.
Nogle af de organisationer, som vi besøger kræver et gebyr. De som ikke har
krav herom, donerer vi et beløb til deres fortsatte arbejde som tak for
hjælpen.
Vi har behov for et medlem mere i arrangementsgruppen. Hvis du er
interesseret, er du velkommen til at kontakte os for at få yderligere
informationer om arbejdet.
Arrangementsgruppen består af
Lise Madsen, tlf. 2896 8386
Brita Kjølberg, tlf. 2384 7075
Jonny Holme-Pedersen, (best.rep) tlf. 3032 1361
Anne Dahl Pedersen, tlf. 2250 5045
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