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Kære medlemmer 

Året har budt på mange restriktioner for os 

alle sammen, når det gælder socialt samvær. 

Bestyrelsen har forsøgt at erstatte det 

traditionelle forårs- og efterårsprogram med 

nogle udendørs pop-up-arrangementer 

annonceret via Seniorgruppens 

Facebookgruppe, som der har været stor 

opbakning til fra medlemmerne. Vi havde to 

pop-up-arrangementer i september, hvor det 

første var et besøg på kunstudstillingen 

”Melankoli” i Skovhuset, Værløse med 

kunstner og kurator Jacob Hoff.  

 

 

Det næste var en byvandring med temaet 

Københavns bombardement med Erik 

Nicolaisen Høy, som også stod for turene til 

Vestre Kirkegård i forsommeren. 

 

 

 

 

 

I slutningen af oktober sprang Erik til igen 

med endnu en byvandring, en tur med 

referencer til ”Politivennen” (et tidsskrift fra 

første halvdel af 1800-tallet), også et 

populært arrangement, som Erik heldigvis 

dublerede. 

 

 

 

Desværre lykkedes det kun at gennemføre ét 

af de allerede planlagte arrangementer i 

Jylland nemlig turen til Vestermølle den 23. 

september, hvorimod turen til Ny Malt i 

Ebeltoft den 28. oktober blev aflyst få dage 

før.  



 

 

Vi havde glædet os til at sætte et festligt 

punktum for året med et julearrangement, 

hvor vi skulle besøge udstillingsstedet A. 

Petersen med efterfølgende frokost på 

Copenhagen Distillery. Interessen var så 

overvældende, at bestyrelsen besluttede at 

dublere arrangementet, men de måtte begge 

aflyses. Vi vil gennemføre det så snart som 

muligt i det nye år. 

 

 

 

Mange medlemmer har penge til gode, både 

fra Ny Malt og fra juleturene – i alt 103 

medlemmer – men vi beder om tålmodighed. 

Kassereren skal nok nå til alle, men det tager 

noget tid. 

Hvis der er medlemmer, som kender noget til 

et bestemt område – det være sig et 

museum, byliv, eller andet – og som gerne vil 

fortælle om det i en lille gruppe på ni 

personer, så skriv til bestyrelsen. Så får vi det 

lagt på Facebook, og tilmeldingen foregår 

der.  

Nu er der sikkert mange, som tænker ”jeg er 

ikke på Facebook, hvorfor kan de dog ikke 

sende det på mail”. Det kan vi desværre ikke, 

fordi vi har et begrænset antal mails fra KI om 

året, men vi arbejder på at finde en løsning. 

Indtil da vil vi endnu engang – for din egen 

skyld – opfordre dig til, at du melder dig til 

vores Facebook gruppe. Vi har ingen 

interesse i at understøtte Facebook, men 

indtil videre er det desværre vores eneste 

mulighed for hurtig kommunikation.    

Bestyrelsen håber på at kunne udsende et 

forårsprogram i løbet af januar/februar 2021, 

men alt afhænger forståeligt nok af, hvordan 

Corona smitten udvikler sig. Vi har masser af 

gode ideer til nye arrangementer, som bare 

venter på at blive realiseret – og flere af de 

aflyste presser sig på.  

Bemærk at Seniorgruppens facebookgruppe 

har skiftet navn til KI’s Seniorgruppe, som en 

konsekvens af forbundets navneskifte til 

Forbundet Kultur og Information (KI). 

 

Ét arrangement – nemlig generalforsamlingen 

- er dog allerede planlagt til afholdelse 

torsdag den 15.4. 2021. Der følger en 

indkaldelse til generalforsamlingen med 

denne mail.  

 

Til slut er der bare tilbage at ønske alle 

medlemmer en glædelig afslutning på året 

med håbet om et hyppigere gensyn i 2021.  

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen for Seniorgruppen 


