DM-Seniorer Nordjylland
Beretning oktober 2016 – oktober 2017
Medlemstal
Vi er nu 38 medlemmer af seniorklubben. Siden sidst har 1 udmeldt sig, og der er indmeldt 7 nye
medlemmer. Følg os på hjemmesiden, der løbende opdateres.

Aktiviteter
Vi følger med årstiderne og veksler mellem ture ud i naturen og til historiske steder, forår og
efterår, og foredrag indendørs i vinterperioden. I dette år om politiske, filosofiske og historiske
emner.
Vi har hørt om byudviklingen i Aalborg. Hvordan har byen udviklet sig fra at være en industriby
med mange både kvindelige og mandlige arbejdere, og 148 brune værtshuse, til at være en
service-, uddannelses- og administrativ by? Vi blev ledt gennem historien om den forvandlede by
v/historiker Knud Knudsen.
Vi har hørt om Det Osmanniske Rige og efterfølgestaterne. Om mure, der blev bygget, og mure,
der blev revet ned. Fortalt af cand. pæd. Johan Klinge Sørensen, og vi blev klogere på baggrunden
for de konflikter, der præger regionen i dag.
Vi har været på en rundvisning i det nyetablerede Folkekirkens Hus i Aalborg for at høre om,
hvordan det 2400 kvadratmeter store hus er et bud på, hvordan man i dag kan drive et kirke- og
kulturhus som et center for dialogbaserede møder mellem forskellige kulturer og religioner.
Vi har, sammen med professor Peter Øhrstrøm, funderet over de forskellige tidsbegreber, der har
været fremherskende på forskellige historiske og kulturgeografiske tidspunkter. Hvordan måles for
eksempel tiden på et givent tidspunkt og sted?
Vi har været på tur i Lille Vildmose i maj måned, hvor netop kærulden blomstrer. Vi har hørt
vingesuset fra kongeørnen, der svævede over det tårn, hvor vi netop opholdt os, kørte rundt i
store dele af mosen og hørte om både fugleliv, om tørvegravningen, fredningssager, og meget
mere, og spiste frokost udendørs – i bidende kulde. Turen var arrangeret af biolog Anne Marie
Steffensen.
I juni bed kulden stadig, da vi var på vandretur ved Halkær Sø, oprettet i 2006, beså de fredede
arealer med et righoldigt fugleliv, og hørte om vandmiljøplanerne. Vi beså vandmøllen,
naturskolen, og resterne af det gamle voldsted, inden vi afsluttede med at spise lidt mad
indendørs. Turen var arrangeret af biolog Hans Heidemann.
I august var vi i på Dronninglund Slot og beså både de indendørs lokaliteter og hørte om skiftende
ejere gennem tiden, og Klosterkirken med kalkmalerierne. Et imponerende anlæg, nu mest brugt
til bryllupper og andre selskaber. Guidet af historiker Birgitte Wåhlin. Derefter travede vi rundt om
den nærliggende Sømosen og hørte både om mosens jordhulebeboere, cirkusfolket, der holdt til

her helt op til 1950´erne, og skuede ud over det drømmeagtige sø- og moseareal, der tidligere var
et vigtigt tørvegravningsområde. Guidet af Hans Heidemann.
Vel indendørs igen er der d. 21. september foredrag om perspektiverne i EU ´s udvikling. Vil
Merkel-Macron være i stand til at puste nyt liv i EU´s dynamik? v/cand. polit. Henrik Plaschke.
Og den 26. oktober er der foredrag om Bhutans udvikling fra oplyst enevælde til parlamentarisk,
konstitutionelt demokrati, og fra massiv fattigdom til nu at have status som middelindkomstland.
Danmark har bidraget til udviklingen gennem 35 år med den største udviklingsbistand pr.
indbygger til noget land. Hvilke erfaringer kan udviklingsbistanden drage af denne succeshistorie?
Foredrag v/Henrik A. Nielsen, chef for Danmarks repræsentationskontor i Thimphu 2007-2012.
Året slutter med generalforsamling d. 29. november, og dagen afsluttes med muntre indslag fra
deltagernes arbejdsliv, og en mindre julefrokost.

Mødefaciliteter
Til de indendørs arrangementer har vi venligst haft husly i A-kassens lokaler, og til de udendørs
arrangementer er vi kørt i egne biler.

Økonomi nu og fremover
Vi, det vil sige bestyrelsen, ordner selv alt det praktiske ved møderne, kaffebrygning, oprydning,
m.v. og gør gratis brug af lokalerne. Det betyder, at vi kan holde os inden for årets budget.
Vi er nu i den (positive) situation, at medlemstallet vokser, 3 nye medlemmer har netop meldt
deres ankomst, og flere vil komme til i løbet af året. Desuden er medlemmerne flittige til at
deltage i arrangementerne. Der kommer i gennemsnit 20 medlemmer, og deltagerantallet er
voksende. Der er ved at blive trangt i vores nuværende mødelokale, og det betyder, at vi i løbet af
2018 sandsynligvis må finde nye lokaler ude i byen, hvor vi så skal til at betale for kaffe og anden
forplejning. Det bliver en større udfordring, hvis ikke posen med penge fra DM vokser.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består p.t. af Bodil Bjerring (formand), Johan Klinge Sørensen (næstformand), AnnaBirte Ravn (kasserer) og Birgitte Wåhlin. Suppleanter er Ulla Rahn og Kurt Alling Nielsen.

