DM-Seniorer Nordjylland - Beretning 5. november 2014 – juni 2015
Nordjylland kom på landkortet i DM-pensionistklubbernes liv 5. november 2014, da der blev afholdt et
møde for at sondere interessen for at oprettet en seniorklub. Med 22 fremmødte medlemmer ud af 88
potentielle blev det besluttet at indkalde til stiftende generalforsamling d. 11. december. På det tidspunkt
var der 28, der havde indmeldt sig i klubben, og 21 var mødt op.
På generalforsamlingen valgtes en bestyrelse bestående af: Bodil Bjerring (formand), Kurt Alling Nielsen
(næstformand), Anna-Birte Ravn (kasserer) og Diana Paarman (sekretær) + to suppleanter, Johan Klinge
Sørensen og Birgitte Wåhlin.
I løbet af foråret er der dukket to nye medlemmer op, og en har valgt at flytte til København, så
medlemstallet pr. 1.august 2015 er 29.
Vi har i første halvdel af 2015 afholdt 3 velbesøgte arrangementer, der forud er annonceret i
Magisterbladet, og særskilt er meldt ud til medlemmerne af klubben. 15-17 af medlemmerne, det vil sige
godt halvdelen af det mulige antal, er mødt op til arrangementerne, der her præsenteres:
9. februar: Foredrag af filosoffen Mogens Pahuus om ”Livsmodets dimensioner”, hvilket afstedkom en livlig
og tankevækkende diskussion om, hvad vi bruger vores liv til, og om at holde legebarnet inden i os intakt.
22. april: Foredrag af Allan Vokstrup, bl.a. tidligere international chef i Dansk Folkehjælp, om udviklingen i
Afghanistan ud fra spørgsmålet: Er fred og forsoning mulig og spiller vi en rolle? Debatten handlede om,
hvorfor hjælpen sjældent udarbejdes sammen med de berørte mennesker, og hvorfor der bruges så mange
penge på at føde konflikter fremfor at aflive dem.
7. maj: Udflugt til natur- og kultursteder ved Villestrup Å v/Hans Heidemann Lassen og Viggo Petersen. Med
både en biolog, der især har arbejdet med at holde styr på vandløb, fisketrapper, opstemmet vand, mv. og
en historiker, der bl.a. har arbejdet med vandmøllernes historie, var det en smuk og berigende tur i
himmerlandske landskaber. I silende regn fra morgen til aften, og alligevel bevarede vi humøret, selv da de
medbragte sandwich blev lige så drivende våde som spiserne.
Generalforsamlingen og den efterfølgende julefrokost samt de to foredrag er blevet afholdt i Magistrenes Akasses lokaler, centralt placeret i Aalborg, Østerågade 19, 3. sal, og her har vi mødt en dejlig gæstfrihed, og
afholder også de næste indendørs arrangementer her.
Næste halvdel af 2015 starter med to udflugter. Torsdag d. 27. august drager vi til Løgstøregnen og får
forevist Aggersborg af historikeren Birgitte Wåhlin, og på hjemturen gør vi holdt ved Vikingebopladsen i
Sebbersund. Onsdag d. 30. september tager vi på fugletur nordenfjords, ved Ulvedybet med fuglekenderen
Tim Eistrup, der også er medlem af klubben.
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