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DM-Seniorer Fyn siden medlemsmødet i 2017 

DM-Seniorer Fyn omfatter også DM-pensionister fra det syd- og sønderjyske område. Afdelingen har nu i 

alt 72 medlemmer, hvoraf 10 kommer fra det jyske. Ikke kun fra Jylland, men også fra Fyn er der nogle, som 

vi endnu ikke har set til vores arrangementer. Det er måske ikke så mærkeligt, når medlemmerne bor så 

langt væk som Varde og Ribe i vest og Svendborg og Thurø i øst. 

Siden sidste medlemsmøde 2017 i Akademikerhuset har der i regi af DM-Seniorer Fyn været afholdt mange 

spændende foredrag om vidt forskellige emner. Annoncer om arrangementerne bringes normalt i 

Magisterbladet, hvis udgivelsestidspunktet passer nogenlunde med tilmeldingsfristen, hvilket langt fra altid 

er tilfældet. Der man kan læse et kort abstract om det enkelte arrangement samt få info om 

tilmeldingsfrist. 

Ca. en måned før hvert arrangement modtager alle klubmedlemmer en mail med de nødvendige 

informationer vedrørende arrangementet, og ca. to uger før kommer der en reminder – også pr. mail. Især 

reminderen har vist sig vigtig, idet der normalt er mange positive reaktioner på den. Tilmeldingsfristen er 

altid en uge før selve arrangementet, da Seniorhus Odense, hvor alle indendørs arrangementer holdes, skal 

have besked senest en uge før, hvis der skal bestilles kaffe/te og kage – og det skal der naturligvis. 

Afdelingen har som nævnt nu 72 medlemmer. Der er en løbende tilgang af nye medlemmer, men desværre 

også afgange – normalt grundet dødsfald eller fordi man fraflytter det geografiske område. 

Men der er plads til flere (ikke kun fra Syd- og Sønderjylland, men også fra Fyn), og klubbestyrelsen håber 

på, at flere medlemmer af DM’s Pensionistsektion, som bor i Region Syddanmark og som endnu ikke er 

med i DM-Seniorer Fyn, vil melde sig ind. Det kan ske via DM’s hjemmeside under punktet: Om 

DM>Organisationen>Pensionistsektionen ved at udfylde en blanket, som sendes til afdelingsformand Søren 

Schneider på mail soeren.schneider0@gmail.com – et 0 (=nul) før @-tegnet. Det er som hidtil gratis at være 

medlem, man betaler dog som pensionist et reduceret kontingent til DM-medlemskabet generelt – kun i 

forbindelse med udflugter og deraf afledte lette anretninger kan der blive tale om, at også medlemmer må 

betale for entre og drikkevarer, mens anretningen betales af afdelingen af det budget, som 

pensionistsektionens bestyrelse stiller til rådighed. Dette beløb blev for 2018 hævet til kr. 25.000. 

Aktivitetsniveauet, som DM-Seniorer Fyn har lagt for 2018, synes at kunne holde sig inden for 

budgetrammen. 

En god procentdel af medlemmerne har deltaget i et eller flere af arrangementerne, hvilket er absolut 

tilfredsstillende. Foredragsarrangementerne og generalforsamlingen (med efterfølgende julefrokost) 

afholdes i Seniorhus Odense, Toldbodgade 5, 5000 Odense C. Seniorhuset har en fastansat leder, mens alle 

andre funktioner løftes af frivillige. 13 foreninger har til huse i Seniorhus Odense, bl.a. 

Alzheimerforeningen, Gigtforeningen, Osteoporoseforeningen og Røde Kors. Der er stor aktivitet i huset, 

således er der onsdagsdans og de 13 foreninger holder deres regelmæssige møder der. Vi føler os godt 

tilpas i huset og bliver godt behandlet af det frivillige personale og af lederen Teit Nissen Rasmussen. 

Lokaleforholdene er optimale, og frem for alt fås de til en rimelig leje: 100 kr. for to timer i Mødelokale 1, 

men desværre 500 kr., hvis vi benytter Salen – så det prøver vi på at undgå, men det er ikke altid muligt.   

Køkkenet laver god kaffe/te og udmærket kage til arrangementerne – og det til en billig penge. Ganske vist 

er der sket en lille prisstigning pr. maj 2018, men den vil næppe kunne slå bunden ud af budgettet. 

Køkkenet producerer også fint smørrebrød, som vi nyder i forbindelse med bestyrelsesmøderne og 

generalforsamlingen og den tilknyttede julefrokost, som afholdes i december. Og så har køkkenet fået en 
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Elite-smiley fra Fødevarestyrelsen ved det sidst gennemførte kontrolbesøg – så vi er da vist i de bedste 

hænder. 

Siden sidste medlemsmøde i oktober 2017 har der været følgende arrangementer:  

Programmet for efteråret 2017 startede i august med en vandring gennem Fruens Bøge Skov i Dalum-

området under overskriften ”Da Fruens Bøge var dyrehavsbakke”. Vi blev af Henrik Bjerregaard (medlem) 

og Jytte Raun (Lokalarkivet Dalum) ført kyndigt gennem skoven, som op gennem en stor del af 1900-tallet 

havde mindst 5 danserestauranter og derfor var et yndet udflugtsmål – især i weekenderne. Turen 

afsluttedes med kaffe og lagkage samt lysbilledforedrag i det nyopførte Carlslund (totalt nedbrændt i juni 

2015). 

I september lyttede vi til et foredrag om ” tidlig indvandring til Danmark” ved årets arkæolog Jørgen Holm, 

som vi er stolte af at have som medlem. 

I november var vi så historiske med foredraget ”Kampen om Staunings stol” ved Paul Smith fra 

Midtjyllandsafdelingen. Det er altid godt at kunne trække på gode foredragsholdere fra andre afdelinger. 

I december var det tid til den årlige generalforsamling og julefrokost. Men inden frokosten blev igangsat, 

holdt Poul Thestrup (medlem) et fint miniforedrag om ”Engle fra Thüringen” og deres historie. I forbindelse 

med julefrokosten oplevede vi for første gang køkkenets begrænsninger. På grund af et andet stort 

julearrangement kunne de ikke også forsyne os med smørrebrød. Vi måtte så – med Seniorhusets 

velsignelse – medbringe smørrebrød selv indkøbt uden for huset. Og med det traditionelle amerikanske 

lotteri blev det en helt igennem vellykket eftermiddag og vi kunne ønske hinanden glædelig jul og godt 

nytår. 

Så startede året 2018 med et godt besøgt foredrag i januar om ”De islandske håndskrifter og de islandske 

sagaer”. Lise Præstgaard Andersen (medlem) indledte det nye år med et fint og interessant foredrag. 

I februar stod den på ”Tolvtonemusik” – en noget anden form for musik, men Elsebeth Johansen (medlem) 

forstod at gøre det interessant, og Seniorhuset stillede et klaver til rådighed, så vi også kunne få 

”smagsprøver”. 

I marts måned var det udgravningerne i Odense og Knud den store, der havde fået lov at indtage 

Seniorhuset repræsenteret ved Mads Runge (fra Odense Bys Museer), og med over 40 deltagere var 

grænsen for kapaciteten i mødelokale 1 næsten nået. 

I april fik vi et godt og grundigt foredrag af Anne Christiansen (mag.art. i kunsthistorie) om kunstneren Anne 

Marie Carl Nielsen. Anne Christiansen havde netop udgivet en bog om Anne Marie Carl Nielsen. 

I maj var det blevet tid til den årlige sommerudflugt med det sædvanlige gode vejr, som så varede de næste 

tre måneder. Turen gik til Hesselagergård på Sydfyn. Vi måtte splitte deltagerne op i to hold, men ejeren 

Henrik baron Blixen-Finecke var heldigvis parat til at ”optræde” to gange med en flot rundvisning og så kan 

man jo ikke være utilfreds.  Frokosten blev holdt i Hesselager Kirkes konfirmandstue, hvor Poul Dedenroth-

Schou (medlem) holdt et foredrag om bl.a. Hesselagergårds bygherre kansler Johan Friis. 

På den måde blev det sommer – en varm en af slagsen. Men nu er efterårssæsonen startet og det med en 

lille udflugt til Bellinge Kirke og Fangel Kro, men det kommer til at stå på næste års beretning. 

Bestyrelsen for DM-Seniorer Fyn holder møder efter behov som formøde til visse af arrangementerne. 

Bestyrelsen arbejder fint sammen og hvert enkelt medlem kommer med mange gode forslag til 
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arrangementer, så bestyrelsen er sjældent i bekneb for nye, interessante emner. Og flere ”menige” 

medlemmer af afdelingen har også budt ind med forskellige forslag – herligt. 

Søren Schneider 

Kochsgade 110 

5000 Odense C. 

Tlf. 2089 4820 

Mail: soeren.schneider0@gmail.com 

 

 

  




