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Kære medlemmer af Seniorgruppen 

Da bestyrelsen udsendte forårsprogrammet, 

havde vi glædet os til mange gode oplevelser 

sammen med jer. Som bekendt kom der en 

Corona virus i vejen.  

Det blev kun til afholdelse af et enkelt 

arrangement 6. marts, nemlig PFA-kurset: 

Hvorfor skal du interessere dig for din økonomi, 

selvom du er gået på pension? Det blev afholdt 

på Dokk1 i Aarhus. 

Det øvrige program er blevet aflyst, det gælder 

desværre også vores ture til Oslo i juni og 

sensommerturen til Sverige i september. Vi håber 

på at gennemføre flere af arrangementerne på et 

senere tidspunkt af året, alternativt foråret 2021, 

men der vil desværre ikke blive afholdt nye 

arrangementer før tidligst i efteråret.  

Vi håber, at det er muligt at gennemføre turen til 

Oslo i 2021, hvor vi så får mulighed for både at 

besøge det nye Deichmannske Bibliotek og det 

nye Munch Museum.  

Vi håber også at gennemføre turen til Sydsverige i 

efteråret 2021. 

Der er ikke fastsat en ny dato for afholdelse af 

generalforsamling, og derfor har vi forlænget 

valgperioden for bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter.  

Bibliotekarer uden grænser er et nyt initiativ, 

som Seniorgruppen fik ideen til sidste år. Vi 

håber, I synes det er en god idé. Vi hører gerne 

nærmere fra jer, der har lyst til at være med. 

Planen er at oprette en ny faggruppe forankret i 

Forbundet Kultur og Information, hvis interessen 

er til stede. Når det kan lade sig gøre, vil vi 

indkalde til et opstartsmøde.  I kan læse mere i 

artiklen i Perspektiv 2020, nr. 4, s. 26-29. Vi vil 

holde jer orienteret via medlemsudsendelser fra 

Forbundet Kultur og Information (tidligere 

Bibliotekarforbundet) og via Seniorgruppens 

Facebookgruppe. 

 

 

 

Brug Seniorgruppens Facebookgruppe til at 

invitere et par andre med på en gåtur, mens vi 

venter på bedre tider. Bestyrelsen overvejer også, 

om der er basis for ad hoc arrangementer i 

mindre grupper. Så hold øje med nye opslag. 

Bestyrelsen har holdt kontakten via online-møder 

og mails, men vi savner at ses ansigt til ansigt, 

ligesom vi savner mødet med jer. 

Vi håber, det bliver muligt og forsvarligt at 

afholde arrangementer igen til efteråret 

2020/foråret 2021 og glæder os til et gensyn med 

jer.  

Mange hilsner 

Seniorgruppens bestyrelse 

 

 


