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De lokale afdelingers beretninger 

 

DM – Seniorer Nordjylland 

Beretning oktober 2017 – oktober 2018 

Medlemstal 

Vi er pt 43 medlemmer af seniorklubben, mod 38 medlemmer for et år siden. Siden sidst har 8 meldt sig 

ind, 2 har meldt sig ud, og 1 er afgået ved døden. 

Aktiviteter  

Vi lægger vægt på at udbyde et varieret program med emner, der favner alle medlemmers interesser, det 
være sig inden for kultur-, natur- og samfundsspørgsmål. 
 
Vi har inden for denne årscyklus, i 2017, hørt om perspektiverne i EU´s udvikling og Europapolitikken med 
særligt fokus på Frankrig- Tyskland – aksen, billedliggjort ved samspillet mellem Macron og Merkel.  
Oplægsholder var cand.polit. Henrik Plaschke, seniorrådgiver Aalborg Universitet.  
 
Vi har også i slutningen af 2017 hørt om udviklingen i Bhutan- en succeshistorie for dansk bistand. Landet 
ligger klemt inde mellem Indien og Kina, og er måske i Danmark mest kendt for sit lykkebarometer. 
Oplægsholder var Henrik A. Nielsen, tidligere udsendt til Bhutan som chef for DK´s repræsentationskontor i 
Thimphu.  
 
Efter generalforsamlingen i slutningen af november måned var der frit slag til at fortælle højde- og 
lavpunkter fra vores forskellige arbejdsliv, og mange bidrag engageret med anekdoter fra her og der. 
 
I januar 2018 indledte vi året med et foredrag om Aalborgs borgmestre fra 1919-1970, fra den første 
demokratisk valgte borgmester, til kommunalreformen, og deres bidrag til Aalborgs udvikling på godt og 
ondt. Oplægsholder var Jens Topholm, tidligere stadsarkivar i Aalborg. 
 
I marts måned hørte vi om, og så på moderne kunst, i Kunsthal Nord i Aalborg. Kunsthistoriker og leder af 
stedet Henrik Broch-Lips, fortalte om forholdet mellem kunsten og det aktuelle rum, og om vilkårene for at 
udstille moderne kunst uden for de anerkendte museers rammer.  
 
Også i marts måned havde vi besøg af historikeren Uffe Østergaard, der førte os ind i vilkårene på 
Færøerne, og hvordan den danske kolonisering af øerne både før og nu har sat sit præg på udviklingen i 
Nordatlanten. 
 
I maj måned måtte vi aflyse det første arrangement i udflugtssæsonen, til Egholm, øen der er placeret 4 
minutters færgefart fra Aalborg. Emnet var den økologiske bevægelse og udviklingen i landbrugets 
organisationsformer – historisk og nutidigt. Vi skulle også have besøgt Egholm Folkefarm. 
 
I juni måned tog vi på udflugt til Skovsgaard Hotel, en meget succesfuld socioøkonomisk virksomhed. Og en 
af de første. Grundlæggeren, kultursociolog Carl Christensen, fortalte om, hvordan det hele begyndte og 
udviklede sig. Senere fik vi frokost, serveret af de udviklingshæmmede, eller hvad man i nutiden skal kalde 
de personer, der i dag har arbejde på hotellet. 
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I august måned tog vi på udflugt til Vejlerne, hvor biolog Poul Hald Mortensen guidede os til nogle af 
Vejlernes fugletårne og dæmninger. Vi så bl.a. nogle af de sjældne havørne fra nærmeste hold. Turen 
sluttede ved Tømmerby kirke, hvor historikeren Birgitte Wåhlin fortalte om en romanske landsbykirke og 
dens kvaderstensrelieffer.  
 
Årets sidste udflugt gik i september til DANIA, et industriområde ved Mariager Fjord, hvor Hans Kirks forlæg 
til ”Daglejerne” og ”De ny tider” stadig kan beses. Cand. Mag. Inge Birthe Velling førte an, og turen sluttede 
på det lokale arkiv med at se en film om, hvad Hans Kirk fik ud af researchen. 
 
Mødefaciliteter 
I et godt 7-måneders forløb har Magistrenes A-kasses lokaliteter i Aalborg været utilgængelige på grund af 
kontorets genhusning i andre lokaler. Det er i dette øjeblik uafklaret, om vi, som vi plejede, fortsat kan 
benytte lokalerne, og derfor leder vi med lys og lygte efter et nyt tilholdssted i Aalborg. 
 
Økonomi nu og fremover 
Da vi ikke kender den fremtidige lokalesituation, ved vi heller ikke, om der ligger en økonomisk bombe, der 
kan detonere. Det vil sige, hvis vi ikke finder frem til et nyt lokale, gratis eller billigt at leje. Der kommer 
mellem 25-30 medlemmer til arrangementerne, og der skal være faciliteter til kaffebrygning/eller mulighed 
for at købe sig til noget service. Hidtil har vi selv stået for alt det praktiske, og skal vi til at betale for service, 
vil det også rykke i pengekassen. Som det p.t. ser ud, så er v i dog fortrøstningsfulde, og finder nok en 
udvej. 
 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen består pt. af Bodil Bjerring (formand), Else Hvid Jensen (næstformand), Anna-Birte Ravn 
(kasserer og hjemmesideansvarlig), og Henrik A. Nielsen (sekretær). Suppleanter er Berit Thaysen og 
Birgitte Wåhlin. 

 

 

  




