
Beretning pensionistkursus 2022. 

Rigtig hjertelig velkommen til årets pensionisttræf skal lyde herfra udvalget. Vi har glædet os rigtig 

meget til at være sammen med jer igen, og igen i år har begge kurser været fyldt op- 

 Som I kan se, er vi desværre kun os 3, Jens Arne mangler. Han er rigtig syg og kan ikke deltage. 

Men vi skal hilse mange gange. 

Som pensionistudvalg er vi et udvalg under hovedbestyrelsen, og herfra har vi Lars Holm, der 

deltager i vores møder, er referent, holder os underrettet om, hvad der arbejdes med i FSL´s 

hovedbestyrelse, ligesom han tager ting med fra udvalget til hovedbestyrelsen. Vores udvalg er 

også repræsenteret på repræsentantskabmødet med stemmeret, dette foregår hvert andet år, 

næste gang 2023. Vi holder 2-3 møder om året, resten foregår pr mail. 

På  repræsentantskabsmødet i 2021 fik foreningen ny formand, Monica Lendal, som i 10 år har 

været næstformand, efter Uffe Rostrup, der valgte at stoppe. Ny næstformand er Rikke Josiasen. 

På sidste årsmøde valgte vi at få jeres ønsker til næste års kursus skriftligt, det har været rigtig 

godt, så det gør vi igen. 

Sidste år fortalte vi om overvejelser om at blive meldt ind i faglige seniorer, dette arbejde er ikke 

kommet videre, ud over, at Danmarks Lærerforenings -, og Underviserforbundets pensionister er 

blevet meldt ind. Jeg er stadig i kontakt med begge foreninger, så ser vi, hvor det ender. 

Politisk er der sket et par ting:  

Et flertal af Folketingets partier blevet enige om at afskaffe modregning i folke-, førtids- og 

seniorpension som følge af ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Et lovforslag, der udmønter 

denne del af aftalen, er nu vedtaget med virkning fra og med den 1. januar 2023. 

Med reformaftalen blev det samtidig besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens 

grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt. Denne del af aftalen vil blive 

udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med 

tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023. 

Så skulle nogle af jer få lyst til en tur på arbejdsmarkedet igen, så lysner det fra 1.januar 2023.  

Men ellers må man konstatere, at mange af os nyder at være nyttige, nyttige i et samfund, hvor 

der er brug for hænder på alle leder. 

Som pensionister yder vi en væsentlig indsats i foreningslivet, i partierne og debatten. Vi bidrager 

på den måde til, at samfundssystemet ikke alene kører, men udvikler sig. 

Vi står i Røde Kors-butikker, er medlem af diverse foreninger, er lektiehjælpere og vågekoner og -
mænd. Vi træder til, når familiens børn er syge eller skal være et sted i ferien. 

Vi holder sammen på familien. Vi hjælper med at holde de yngre generationers bolig og have. 



Vores aktiviteter bidrager på mange måder til, at de yngre kan fungere fuldt ud på 
arbejdsmarkedet. Vi laver rigtig meget arbejde, som kunne være interessant at få ind i 
økonomernes regneark. 

Tidligere var mange flere slidt op og levede kun få år som folkepensionister. Nu er mange flere 
pensionister raske og rørige og lever længere. 

Tidligere havde vi også husmødrene til at klare mange af civilsamfundets opgaver. De er væk. Også 
de arbejdende mænd gjorde en indsats på deres fronter - takket være de hjemmearbejdende 
koner, som skabte rum for dem ved at tage sig af husholdning, børn og ældre. Det går ikke 
længere. 

Samfundet har ændret sig. Ældre har i ubemærkethed taget over, hvor overbebyrdede 
erhvervsaktive har sluppet. Vi er stadig en vigtig del af samfundet. Lad os blive ved med det, og lad 
de unge blive fri for en pensionsalder på over 70 år. 

 

Efter et langt liv som lærer, kan man ikke lade være med at interessere sig for, hvordan det går 

grundskolen i Danmark. Selv kommer jeg fra en kommune, hvor over 33 % ikke er uddannede, og 

det har jo store konsekvenser. Samtidig er andelen af elever i de frie skoler nu så højt, at det 

politisk er blevet en varm kartoffel, på landsplan er det ca 18%, mens 75% går i folkeskolen, resten 

i efterskoler mm. 

 Den nye fordeling af elever på landets  gymnasier har været debatteret en del , og i dag i pressen 

kan man så læse om undervisningsministerens nye ide, et varsel om en anderledes fordeling af 

elever i folkeskolen. Spændende, hvad det ender med, og hvordan det modtages i en valgkamp. 

For det forventes jo, at der udskrives valg i inden for et par måneder. 

Nu er vi så her. Nogle klar til at tage hjem, andre til at komme i gang. Det årlige kursus er en god 

blanding af oplæg, erfaringsudveksling, samtaler med gamle venner, mm. Vi håber, at I alle får en 

god oplevelse, at I nyder at være her. 

Udvalget vil jeg gerne takke for dejligt og konstruktivt samvær. Takke Tina Krogshede fra 

sekretariatet, hun laver alt for os, uden hende ville vi være ilde stedt, takke Hornstrupcentret for 

en meget fin behandling, takke FSL for muligheden for at kunne lave det årlige kursus på 

Hornstrupcentret. Af og til diskuteres det, om man kunne tænke sig penionistaktiviteter ude i 

kredsene i stedet for, men når vi spørger jer, er der ingen tvivl, det årlige kursus er kommet for at 

blive. Og sådan håber vi det fortsætter. Selv er jeg ikke i tvivl om, at også denne aktivitet i 

foreningen er med til at fortælle den gode historie om det vigtige i at være medlem af en 

fagforening, især i disse tider, hvor organisationsprocenten falder i der forskellige faglige 

organisationer. 

Til slut en stor tak til alle jer deltagere, både gamle kendinge, og til jer, der er her for første gang. I 

gør vores uge 32 til noget helt særligt. 



Til slut lige et Piet Hein: 

”At lave en primitiv filosofi 

Med båse, som mennesker inddeles i,  

er en fejl, hvoraf mange folk lider, 

Men vi er nogle stykker, 

Som kun kan forstå 

En måde at inddele folk på: 

Man skal dele dem i individer” 

 

Hermed vil udvalget og jeg ønske jer et fortsat godt år, til vi forhåbentlig ses igen til næste år. 

På udvalgets vegne 

Bente H 

 

 

 

 

 


