
Beretning pensionisters årsmøde 2021, Hornstrup 

Et rigtig stort og varmt velkommen skal lyde til jer alle til jer alle fra udvalget. Jens Arne er 

blevet opereret, og kan derfor desværre ikke være her, men vi skal hilse fra ham.  Man får 

lyst til at råbe hurra, det er så befriende, at vi igen kan ses. Vi er desværre på grund af 

corona restriktioner nødt til at være delt op, så nogle af jer sidder i et andet lokale. 

Afstandskravet gælder stadig på kursuscentre. 

  Sidste år var et på alle måder meget amputeret år, et år til eftertanke og måske nye vaner. 

Ikke at kunne se sin familie i starten, ikke at kunne handle fysisk, men på nettet, ikke at 

kunne foretage sig noget, uden at skulle planlægge og hele tiden tænke fremad. 

Besværligt, men nødvendigt. 

Nu er vi her, det er så dejligt at se jer alle. 

I fik sidste år forskellige mails fra os, en mail om aflysning af årets kursus, en 

forhåndstilkendegivelsesmail, som vist desværre var sådan formuleret, at nogle troede, at 

de med en positiv tilkendegivelse, også var tilmeldt.  

Og så endelig en mail om, at nu kunne man tilmelde sig. Troede vi, men virkeligheden var 

anderledes. Foreningen har fået nyt medlemssystem, og det viste sig, at det ikke kunne 

læse de forskellige mailadresser, så mange opdagede, måske gennem venner, måske fordi 

det var den tid på året, hvor invitationen plejede at dukke op, at de ikke var inviteret. 

Sikke noget rod. 

Jeg fik samtlige mailadresser på pensionistmedlemmer med hjem, og gik så i gang med at 

tjekke, ringe op, tjekke igen, for hele tiden dukkede nye beskeder op om, at medlemmer 

ikke havde fået mail.  

Det kan ikke udelukkes, at nogle i år ikke har fået invitation, vi håber det ikke, håber bare, 

at systemet virker næste år. 

Vores udvalg er et udvalg under hovedbestyrelsen, og vi har Lars Holm, der deltager i 

vores møder og holder os ajour med arbejdet i FSL´S hovedbestyrelse, ligesom han referer 

tilbage om, hvad det foregår i udvalget. 

Vores udvalg deltager også i FSL's repræsentantskabsmøde, der foregår hvert andet år, 

med stemmeret. Og det er i år. 

Og i år er et særligt år, da vores formand, Uffe Rostrup, har valgt at stoppe. 

Det har også været en noget tyndbenet år med hensyn til møder. Vi har ikke mødtes fysik, 

kun via teams.  Det kan godt lade sig gøre, men fysiske møder er langt at foretrække. 



Jeg har haft nogle møder med repræsentanten for Danmark Lærerforenings 

pensionistrepræsentant, og repræsentanten for LVU, Landsforeningen af 

voksenundervisere. De arbejder for, at vi kan blive meldt ind i Faglige Seniorer. Dlf er nu 

indmeldt. Vi arbejder videre på sagen, og jeg sender information ud senere.  

Om årets overenskomstforhandling regner jeg med, at Uffe fortæller jer noget. 

Der skrives og tales meget om ensomhed, om det gode pensionistliv, og så videre. 

Og der er forskellige opskrifter på et godt liv, ud over de arvelige egenskaber, 

opvækstbetingelser, uheld og sygdom, som ligger uden for vores kontrol. 

Men i en række tilfælde kan vi påvirke og træffe valg, der vil øge sandsynligheden fro et 

godt og måske langt liv 

Vi kan for eksempel: 

• Få en god lang uddannelse 

• Vælge en god livsledsager 

• Vælge et arbejde, der interesserer os 

• Engagere os i meningsfulde aktiviteter hele livet 

• Opbygge et solidt socialt netværk 

• Nyde livet 

• Være aktiv, både mentalt og fysisk. 

Om vi så får, det man kalder en vellykket alderdom, er ikke bestemt af alder, men af krop 

og psyke.  

For 2 år siden omtalte vi den mentale sundhed, det at gøre noget aktivt, noget sammen og 

noget meningsfuldt.  I mellemtiden har vi så haft corona, hvor vores gruppe blev udråbt 

som den svage, dem man skal passe på. Til stor gavn for mange, og åbenbart til irritation 

for nogle, når man, hvis man bad folk om at holde afstand, bare fik igen, at hvis man var 

så svag, så kunne man da bare blive hjemme.  

En noget uvant situation. I min alder, som jeg deler med en del af jer, er vi så vant til at 

være først med meget, skolereform, gymnasiereform, seminariereform, vi kunne, hvad vi 

ville, var nærmest indtrykket, vi var heldige, der var ikke så mange begrænsninger i den 

tid. 

Og pludselig er vi så den svage gruppe. Vi kan sige tak for omsorgen, for vaccinationerne, 

der gør, at vi kan være her i dag, og så ellers lære at leve med de restriktioner, der måske 

bliver ved med at være der. 



Nedlukningen har dog også medført, at kultur via nettet, er blevet meget brugt. Bøger, 

teaterforestillinger, musik, ballet mm, rigtig mange ting har vi kunnet hente lige ind i 

stuen, og det har været så fint. 

Man kan prise sig lykkelig for, at vi i Danmark har været så langt fremme digitalt. 

Men nu tilbage til Hornstrupcentret. Vi kan igen være sammen, udveksle erfaringer om 

stort og småt, blive klogere, blive underholdt, kort sagt dette års pensionistkursus er 

allerede godt i gang og fortsætter de næste dage. Vi håber, at alle igen får en god 

oplevelse, at I hygger jer og nyder opholdet her. 

Jeg vil her gerne takke det så fine udvalg for arbejdsindsatsen og samværet, takke Tina 

Krogshede på sekretariatet, uden hende ville dette ikke være muligt, hun er altid klar, når 

man har brug for hjælp, takke Lars fra Hovedbestyrelsen, og Uffe og Monica for god 

sparring, og sidst men ikke mindst, tak til alle jer, der enten for første gang, eller for 

utallige gange, deltager og gør uge 32 til en ganske særlig uge. 

 

 

Med disse ord vil udvalget og jeg ønske jer et fortsat godt år, til vi forhåbentlig ses igen. 

Bente H 

 


