
Nyhedsbrev fra BF`s Seniorgruppe nr. 4, november 2019 

 

Seniorgruppen er støt voksende og er nu BF’s 

største faggruppe med ca. 530 medlemmer.   

Siden sidste nyhedsbrev fra maj 2019 har der 

været mange aktiviteter for Seniorgruppens 

medlemmer, og lige nu er vi i gang med at 

afholde efterårets arrangementer.  

I september besøgte vi det nye Tingbjerg 

Bibliotek og Honningkagebyen Christiansfeld.  

 

Figur 1  Tingbjerg Bibliotek. Foto: Helle Andresen 

I oktober afholdt PFA et arrangement om 

økonomi, og i november besøgte vi 

Herregårdsmuseet Gl. Estrup og Madens Hus. 

Det sidste arrangement i 2019 er besøg på 

Musikmuseet og Musikkonservatoriets 

Bibliotek samt julefrokost.  

 

Den traditionelle sensommertur blev i år til 

en tidlig efterårstur og blev henlagt til Midt- 

og Vestjylland med base i Nr. Vosborg. 

Som noget nyt arrangerede bestyrelsen en 

tur til Helsinki i juni, hvor vi besøgte det nye 

bibliotek Oodi – kåret af IFLA som verdens 

bedste folkebibliotek 2019 – samt et par 

museer og kulturinstitutioner. 

 

Figur 2 Oodi. Foto: Kirsten Markers 

 

Figur 3 Oodi. Foto: Susy Tastesen 



Inspireret af den vellykkede tur til Helsinki, vil 

vi prøve at arrangere en tur til Oslo i juni 

2020 – hvis altså det nybyggede 

Deichmannske Bibliotek bliver færdigt i 

slutningen af marts, som alt tyder på lige nu. 

Lige nu arbejder vi på at sammensætte 

forårets program. Vi planlægger bl.a. et 

besøg på Glyptoteket i februar, og et besøg 

på Gladsaxe Bibliotek i april. Her afholder vi 

også vores generalforsamling. I april vil vi 

desuden besøge Vester Mølle i Skanderborg, 

og i maj planlægger vi et besøg på 

Goetheinstituttet og Sct. Petri Kirke.  

Tilmelding til arrangementer 

Vi har besluttet at anvende BF’s modul til 

tilmelding til arrangementer. Man skal være 

logget ind på siden for at kunne tilmelde sig, 

medlemsnummer finder du på bagsiden af 

Perspektiv. Kommentarfeltet kan bruges til 

ønsker om samkørsel, ønsker til forplejning 

etc. Du får en foreløbig bekræftelse, når du 

tilmelder dig og en endelig bekræftelse, når 

tilmeldingsfristen er udløbet. 

Endelig har bestyrelsen oprettet en 

foreningskonto og fået Mobile Pay. Det vil 

gøre det nemmere fremover at betale på 

forhånd. Mobile Pay nummeret er 363831. 

Vi forventer at sende forårets program ud til 

medlemmerne i midten af januar.  

Har du nogle gode ideer til biblioteker, 

institutioner, museer, som kunne være 

spændende og interessante, må du gerne 

give os et tip – enten på Facebook eller send 

en mail til et medlem af bestyrelsen. 

Vi håber at rigtig mange medlemmer af 

Seniorgruppen har lyst til at deltage i forårets 

arrangementer. 

Facebookgruppe   

På opfordring af bestyrelsen har et par af 

medlemmerne oprettet en lukket 

Facebookgruppe for seniorgruppens 

medlemmer. Gruppen er et supplement til 

nyhedsbreve, og kan bruges til forslag til 

arrangementer, aftaler om samkøring, deling 

af fotos fra arrangementer og møder. 

Gruppen er kommet flyvende fra start, der er 

allerede nu over 120 medlemmer, og der 

ligger en del billeder fra turene til Helsinki, 

Christiansfeld, Nr. Vosborg, Vejle og 

Tingbjerg. 

 

Figur 4 Nr. Vosborg. Foto: Helle Andresen 

Har du lyst til at blive medlem af gruppen, 

kan du tilmelde via følgende link: 

https://www.facebook.com/groups/3423138104

366894/ eller ved at søge på BF’s Seniorgruppe 

på Facebook. 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

https://www.facebook.com/groups/3423138104366894/
https://www.facebook.com/groups/3423138104366894/

