
DM-Seniorer Nordjylland - Beretning august 2015 - august 2016 
 
Aktiviteter: 
Aktiviteterne veksler med årstiden mellem uden‐ og indendørs arrangementer. Udendørs med 
kombinerede natur‐ og kulturture, og indendørs med filosofiske, historiske, litterære og politisk aktuelle 
emner. Altid med meget kompetente guider, ofte fra egne rækker. 
 
I perioden august til december 2015 drog vi til nordenfjordske Aggersborg og Vikingebopladsen i 
Sebbersund syd for Limfjorden. Vi var på fugletur til Ulvedybet ved Gjøl for at studere efterårsfugle, og vi 
hørte om tilblivelsen og nytteværdien af Ny Dansk Begrebsordbog, da vi flyttede indendørs. 
 
I perioden januar til august 2016 har vi hørt om Svend Åge Madsens forfatterskab, og vi diskuterede, om 
han særlig appellerer til matematisk orienterede og science fiction interesserede hjerner. Vi hørte om Stefan 
Zweigs forfatterskab i lyset af den politiske situation i mellemkrigsårene og diskuterede nutidens politiske 
stemninger og drog paralleller mellem nutid og fortid. 
 
Vi har været på tur til Gjøl med Hans Kirks bog Fiskerne under armen. Og vi har bevæget os rundt i Gjøl by 
og på havnen og set, hvordan roman og virkelighed spiller sammen. Majturen gik til Store Vildmose, hvor vi 
fik et både historisk og biologisk indblik i Højmosen (der var vi på gyngende grund!) og dens udnyttelse 
gennem tiderne. 
 
Augustturen går til Hammer Bakker, hvor vi skal høre om udviklingen fra stor centralinstitution for 
åndssvage til udflytningen til mindre boenheder for udviklingshæmmede (også sprogbrug ændrer sig med 
tiden), og udviklingen i de pædagogiske metoder undervejs. 
 
Da vi kryber indenfor igen, starter vi i september med oplæg og diskussion om inklusion og eksklusion i 
nyhedsdækningen af indvandrere og flygtninge. 
 
Generalforsamling 3. december 2015: 
Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig med formand (Bodil Bjerring), næstformand (Kurt Alling Nielsen) 
og kasserer (Anna‐Birte Ravn). Der valgtes tillige 2 suppleanter. (Ulla Rahn og Birgitte Wåhlin) . Og så sang vi 
og spiste dejlig mad. 
 
Medlemstallet: 
Der er p.t. 31 medlemmer, heraf 14 kvinder og 17 mænd, og der er stor tilslutning til alle arrangementer. 
 
Indmeldelser, forslag til arrangementer mv: 
 
Bodil Bjerring 
Mail: bjerring@learning.aau.dk 
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