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DM‐Seniorer Øst v/Jette Lassen
DM - Seniorer Øst har i august 2018 ca. 470 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år
(460 medlemmer). Medlemstallet er steget hvert år siden starten. Deltagerantallet til klubbens foredrag og
udflugter er meget glædeligt støt stigende og var i 2017/2018 30-95 deltagere per foredrag (gennemsnit ca.
60 deltagere).
De guidede ture har et begrænset deltagerantal normalt ca. 20, til gengæld bliver de ofte gentaget. Ca. 50
procent af medlemmerne har deltaget i mindst en aktivitet i løbet af året, og mange har deltaget flere
gange i årets arrangementer. I alt er ca. 900 mødt frem til årets arrangementer.
Langt de fleste foredragsholdere kommer fra medlemskredsen, hvilket har været tilfældet i hele
afdelingens historie.
De afholdte arrangementer fra 1. september 2017 til 31. august 2018 dækker et bredt spektrum af emner.
Listen er givet nedenfor:
Mandag den 4. og torsdag den 7. september: I C. F. Hansens fodspor, Guidet tur ved Kirsten Winther
Onsdag den 20. september, torsdag den 26 og tirsdag den 31. oktober Besøg i Brumleby ved lokal guide
Tirsdag den 10. oktober: SKAT-hvorfor går det så galt? - er det kun i SKAT, den er gal? Ved Anders Lützhøft
Onsdag d. 11. og d. 25. oktober Guidet besøg på Arbejdermuseet
Onsdag den 22. november Generalforsamling i DM-Seniorer Øst - 10 årsjubilæum og derefter
Om nordisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde efter den kolde krig ved Henrik Hagemann
Mandag den 4. december Alkohol og tømmermænd ved Bjarne Jochimsen
Torsdag den 11. januar Voldsomme oversvømmelser gør København til en bedre og grønnere by ved Lykke
Leonardsen
Onsdag den 14. februar Production Design - Visuel Dramaturgi ved Bo Emrik Pepke
Mandag den 5. marts Køn og seksualitet ved Bente Rosenbeck
Onsdag den 11. april Udviklingen i Østeuropa ved Søren Riishøj
Torsdag den 03. maj Rundvisning i Barokhaven ved Frederiksborg Slot, Hillerød
Mandag den 14. maj Besøg på Amager Ressource Center
Mandag den 28. maj Grønland og miljøproblemer ved Hanne Petersen
Mandag den 11. og onsdag den 13. juni Tur til Rude Skov og skovløberhuset Grevemosehus ved Lilian
Skjernaa
Tirsdag den 19. juni Besøg i FN-Byen
Tirsdag den 26. juni Grønnegårds Teatret. Forpremiere på Moliere’s komedie ”Misantropen”.
Onsdag 29. og torsdag den 30. august ”Se København fra en anden vinkel – tur på Holmen” ved Bente Lihn
Jensen
DM Seniorer Øst har fire selvkørende interessegrupper om teater, rejser, moderne kirkekunst og skovture:
Teaterkreds v. Sidsel Jacobsen, e-mail: sidsel.b.jacobsen@gmail.com
Moderne kirkekunst v. Jette Lassen, e-mail: jette-hans@lassen.mail.dk
Skovtursgruppen, v Kirsten Graa Thomsen, e-mail: kgtsrt@thomsen.mail.dk
Rejseklub v. Ulla Retlev, e-mail: uretlev@mail.dk
Efter afdelingens generalforsamling 22. november 2017 konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Jette Lassen,
Næstformand: Tom Carlsen,
Bestyrelsesmedlemmer: Povl Høyer (medlemsudsendelser, indmeldelser),
Ingrid Sylvest Nielsen,

12

DM
Pensionistsektionens medlemsmøde onsdag d. 10. oktober 2018
Lilian Skjernaa,
Suppleanter: Aase Riis, Klavs Bender.
Bestyrelsen udsender aktivitetsplaner til medlemmerne flere gange om året og sender desuden
påmindelser kort tid før de enkelte arrangementer. Man kan følge med i afdelingens aktiviteter gennem
annoncer i Magisterbladet og på hjemmesiden http://www.dm.dk/pensionister for DMPensionistsektionen og for DM-Seniorer Øst. På hjemmesiden kan man også finde materiale fra afdelingens
tidligere aktiviteter.
Medlemmer af Pensionistsektionen er ikke automatisk medlem af DM-Seniorer Øst, men skal aktivt melde
sig ind via hjemmesiden eller ved henvendelse til Povl Høyer, e‐mail: dm.seniorer.oest@gmail.com ‐ mobil:
24 46 45 63.
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