
Nyt fra Seniorgruppen
Kære medlem af Seniorgruppen

Medlem nr. 500
Seniorgruppens medlemstal har nu passeret 500.
Velkommen til nye medlemmer af Seniorgruppen,
og særlig velkommen til Helle Andresen, tidligere
børnebibliotekar ved KKB, som blev medlem nr.
500. Det markerede vi med overrækkelse af blomster
til Helle. Vi håber, at alle nye medlemmer får glæde
af deres medlemskab.

Bibliotekarforbundets Generalforsamling
Seniorgruppen har i lighed med BF’ s øvrige
faggrupper været repræsenteret med en stand på
Bibliotekarforbundets Generalforsamling lørdag-
søndag den 10. – 11. november i Aarhus. Her blev
kommende pensionister opfordret til at melde sig ind
i Seniorgruppen. Medlemskabet giver mulighed for
at deltage i besøg og udflugter på biblioteker og
andre kulturinstitutioner, at bevare kontakten til
tidligere kolleger og følge med i udviklingen af
faget.

Forårsprogram
Det endelige program med fyldige beskrivelser af
indholdet i arrangementerne bliver udsendt midt i
januar, og derefter kan man tilmelde sig. Vi kan dog
allerede nu løfte sløret for indholdet i programmet:

Vi lægger ud med et besøg på Institut for
Informationsstudier onsdag den 6. marts, hvor
institutleder professor Jens-Erik Mai vil fortælle om
udviklingen af bibliotekarfaget i de nye rammer efter
flytningen af Danmarks Biblioteksskole fra
Birketinget til Københavns Universitet.

Onsdag den 27. marts er der planlagt besøg på
Håndværksmuseet Kejsergaarden og Randers
Kunstmuseum.

Tirsdag den 9. maj går turen til de to nye
bygningsværker Fjordenhus og Bølgen i Vejle,
hvorefter der sluttes af med et besøg i Kongernes
Jelling.

Den 21. maj besøger vi Billedsamlingen på Det
Kongelige Bibliotek.

Generalforsamling
For at tilgodese medlemmer fra hele landet, afholdes
Seniorgruppens generalforsamling næste år på Fyn.
Det foregår på Odense Centralbibliotek torsdag den
11.4.2019. Efter generalforsamlingen vil der være et
fagligt indslag ved Bibliotekschef Kent Skov
Andreasen.

Sensommerturen
I august kan du deltage i den traditionsrige
sensommertur, som går til Midtjylland, nærmere
betegnet Herning/Holstebroegnen. Den endelige dato
er endnu ikke fastsat, men beskrivelsen af turen vil
blive udsendt sammen med materialet til
generalforsamlingen i marts.

Nogle af arrangementerne har desværre begrænset
deltagerantal, men bestyrelsen tilstræber, at der er
plads til så mange som muligt.

Bestyrelsen ser frem til endnu en sæson med gode
oplevelser og hyggeligt samvær med medlemmerne
og glæder os over den store interesse for vores
arrangementer.

Vi modtager gerne forslag til
steder/biblioteker/samlinger/institutioner/museer
etc., som I kunne tænke jer at besøge. Måske har du
haft en spændende arbejdsplads, som vi kan besøge?

Bestyrelsen har drøftet at arrangere en heldagstur til
Hven. Send gerne en mail til Susy Tastesen,
sekretær i Seniorgruppens bestyrelse
susytastesen@hotmail.com, så vi kan få en
tilkendegivelse af, om der er interesse for at
gennemføre turen.

Læs mere om Seniorgruppen på
www.bf.dk/seniorgruppen

Medlem nr. 500 Helle Andresen flankeret af
Seniorgruppens formand Kirsten Waneck og
kasserer Ellen Warrer Bertelsen
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Med et billede fra Seniorgruppens netop afholdte
julearrangement  på Arbejdermuseet, takker vi af for
i år med at ønske alle en glædelig jul og et godt
nytår.

Med venlig hilsen
Seniorgruppens bestyrelse
December 2018


