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Bibliotekarforbundets Seniorgruppe 

 

Skriftlig beretning for året 2020/21 

Bestyrelsens sammensætning: 

Helle Mortensen, formand 

Ellen Warrer Bertelsen, kasserer 

Susy Tastesen, sekretær 

Merete Riis, referent 

Anne-Marie Schmidt, kontaktperson til/medlem af Jyllandsgruppen 

Suppleanter: 

Margrethe Krogh Sørensen 

Annette Waterstradt, kontaktperson til KI 

 

Seniorgruppens aktiviteter 

Corona pandemien har i høj grad sat sit præg på planlægningen og gennemførelsen af 

Seniorgruppens arrangementer. Det har ikke været muligt at udarbejde et traditionelt forårs- og 

efterårsprogram i den forløbne beretningsperiode, men alle har medvirket til, at det på trods af 

skiftende udmeldinger omkring forsamlingsforbud m.v. har været muligt at gennemføre et par 

arrangementer suppleret af en række Pop-up arrangementer. En stor tak til Jyllandsgruppen, som 

har stået for de to arrangementer, det lykkedes at gennemføre og tak til de 

bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, der har været aktive omkring Pop-up arrangementerne. 

Også tak til KI’s sekretariat for den hjælp vi får med vedligeholdelse af hjemmesiden og tilmelding 

til gruppens arrangementer, udsendelse af nyhedsbreve og ikke mindst de mange aflysninger af 

arrangementer forårsaget af Corona pandemien. Derudover er det lykkedes at få en aftale med KI 

om at sende mails ud til medlemmerne om enkeltarrangementer, da det ikke har været muligt at 

udarbejde et traditionelt forårs- og efterårsprogram i den forløbne beretningsperiode. 

Arrangementerne lægges så vidt muligt ind i KI’s arrangementskalender, hvor man kan tilmelde 

sig. Som en konsekvens af forbundets navneskifte, vil navneskilte til medlemmerne løbende blive 

udskiftet.  
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Stillingen som fagpolitisk konsulent i KI har været ubesat siden august, men forventes besat den 

1.3.2021. Konsulentens opgaver har været midlertidigt varetaget af kommunikationschef Anette 

Lerche. Det har fungeret godt, men vi glæder os til, at få en fast kontaktperson igen.  

Bestyrelsen er selv ansvarlig for udsendelse af information til medlemmer uden mailadresser, men 

antallet er nu nede på 2, og det har gjort kommunikationen lettere. Vi opfordrer samtidig alle til at 

huske at ajourføre deres mailadresser, når de går på pension eller skifter mailadresse.   

Siden den aflyste generalforsamling i 2020 har bestyrelsen holdt to heldagsbestyrelsesmøder og 

tre digitale bestyrelsesmøder. Referaterne fra de to heldagsbestyrelsesmøder er tilgængelige på 

Seniorgruppens hjemmeside.  

Medlemmerne 

Seniorgruppen vokser støt, og der er kommet 8 nye medlemmer i løbet af 2020, så vi nu er oppe 

på 542 medlemmer. Vi er glade for det høje medlemstal, og tager det som udtryk for, at mange 

pensionister ønsker at bevare kontakten til faget og til tidligere kollegaer gennem et medlemskab 

af Seniorgruppen.  

Seniorgruppens virksomhed 

Seniorgruppen arbejder fortsat på et bredt og varieret arrangementsprogram med en blanding af 

biblioteksfagligt og kulturelt indhold, men året 2020 kom til at forme sig helt anderledes end 

forventet.  

Corona pandemien satte ind, netop som vi havde glædet os til at tage hul på forårsprogrammet og 

meget bedre gik det ikke med gennemførelsen af efterårsprogrammet. At pandemien også satte 

en stopper for udsendelse af forårsprogrammet 2021, var der ikke mange, der havde forudset. 

Kontakten til medlemmerne består normalt af udsendelse af et forårs- og efterårsprogram samt 

indkaldelse og udsendelse af materiale til generalforsamlingen, men sådan skulle det ikke gå i 

denne beretningsperiode. Aflysningerne af de planlagte arrangementer har givet bestyrelsen en 

del arbejde, og det er unægtelig sjovere at afholde arrangementer end at bruge tid på at aflyse 

dem. Vi har dog bestræbt os på at holde kontakt til medlemmerne gennem udsendelse af fire 

nyhedsbreve i stedet for de to, vi plejer.   

Seniorgruppens Facebookgruppe har spillet en stor rolle i kommunikationen med medlemmerne, 

ikke mindst under Coronaen. Vi kan se, at opslag bliver set og kommenteret af rigtig mange 

medlemmer. Facebookgruppen har endvidere gjort det muligt at annoncere Pop-Up 

arrangementer, og dermed føjet en ny aktivitet til Seniorgruppens virksomhed. Der har været stor 

interesse for Pop-Up arrangementerne, hvor tilmeldingen er foregået via Facebookgruppen.  



 

3 
 

Som en konsekvens af forbundets navneskifte, skiftede Facebookgruppen navn til KI’s 

Seniorgruppe. Gruppen har p.t. 224 medlemmer. Helle Andresen og Otto Vad står for 

administrationen i samarbejde med Susy Tastesen fra Seniorgruppens bestyrelse.  

Bestyrelsen er glade for det store arbejde, de påtager sig med at holde styr på Seniorgruppens 

tilstedeværelse på de sociale medier.  

Seniorgruppens bestyrelse har taget initiativ til oprettelse af Facebookgruppen ”Bibliotekarer uden 

Grænser” Bibliotekarer uden grænser | Grupper | Facebook. På længere sigt er det meningen at 

oprette en formel faggruppe i KI regi, hvis der er interesse for sagen. Formålet er at skabe et forum 

for udveksling af erfaringer og formidling af arbejdsmuligheder og projekter i enten Danmark eller 

udlandet, og bidrage med inspiration til hvordan man kan bruge sin faglighed i frivilligt arbejde. 

Gruppen er for erhvervsaktive, studerende og pensionister, der har erfaring med 

biblioteksarbejde, og har lyst til at bruge deres faglighed i frivilligt arbejde i Danmark eller 

udlandet. Det frivillige arbejde skal ses som et supplement til eksisterende bibliotekstilbud, der 

bygger på biblioteksfaglighed uden at konkurrere med lønnet beskæftigelse. Gruppen har p.t. 48 

medlemmer og bestyres af Helle Andresen og Hanne Ougaard i samarbejde med Susy Tastesen fra 

Seniorgruppens bestyrelse. Baggrunden for initiativet var en artikel i Perspektiv, april 2020  

Bibliotekarer uden Grænser - Forbundet Kultur og Information.  Tiltaget er blevet godt modtaget 

af KI. 

Arrangementerne 

Det lykkedes desværre kun at afholde et fåtal af de arrangementer, bestyrelsen havde planlagt og 

glædet sig til at gennemføre. Vi havde længe en forhåbning om, at det kunne lade sig gøre at 

udskyde de aflyste arrangementer til efteråret, men det kom desværre heller ikke til at holde stik. 

Derimod blev det til flere guidede rundvisninger i det fri, og ikke mindst Erik Nicolaisen Høy har 

været med til at holde humøret oppe med de mange rundvisninger, han har tilbudt 

Seniorgruppens medlemmer. Selv med de nuværende skrappe restriktioner har det været muligt 

at få en kulturel oplevelse. Det er dejligt, at flere medlemmer har budt ind med deres ekspertise i 

forbindelse med Pop-Up arrangementerne. 

Fremover vil vi være opmærksomme på adgangsforhold og handicapvenlighed ved annoncering af 

Seniorgruppens arrangementer. Derudover er det muligt selv at tjekke specifikke detaljer om 

tilgængelighed på Godadgang - Godadgang. 

Forår 2020 

Den 6. marts gentog vi arrangementet Hvorfor skal du interessere dig for din økonomi, selvom du 

er gået på pension på Dokk1 i Aarhus. Der var 10 deltagere   

Den Røde Plads, Nørrebro Bibliotek den 17. marts blev aflyst 

https://www.facebook.com/groups/215743236868191
https://kulturoginformation.dk/perspektiv/fagmagasinet/2020/perspektiv-nr-4/bibliotekarer-uden-graenser
https://godadgang.dk/
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Generalforsamlingen den 16. april blev udskudt, og den endelige beslutning blev at slå 

generalforsamlingen i 2020 sammen med GF i 2021 og forlænge valgperioden for 

bestyrelsesmedlemmerne. KI har tilbudt faggrupperne hjælp til at afholde en digital 

generalforsamling, men bestyrelsen har været enige om at forsøge at afholde en 

generalforsamling med fysisk fremmøde i 2021.  

Deutsch ohne Mühe. Goethe-Institut den 13. maj blev aflyst 

Billund – børnenes hovedstad, LEGO House den25. maj blev aflyst. 

Turen til Oslo i juni måtte også aflyses ligesom sensommerturen til Sverige i september. 

Efterår 2020 

Bestyrelsen udsendte et stærkt reduceret efterårsprogram med to arrangementer i Jylland 

sammen med nyhedsbrev nr. 6.  

Kultur- og Aktivitetscenter Vestermølle blev afholdt den 23. september. 

Der var 18 deltagere.  

Ny Malt: Kulturdynamo i Ebeltoft den 28.oktober blev aflyst. 

Julearrangementet på udstillingsstedet A. Petersen den 17. og den 24. november blev aflyst. På 

grund af overvældende interesse – 78 tilmeldte – var det nødvendigt at dublere arrangementet. 

Desværre blev de begge aflyst. Enkelte medlemmer fik dog mulighed for at tilmelde sig én af de 4 

omvisninger med 9 deltagere pr. gang.  

Forår 2021 

Heller ikke I det nye år har det været muligt at udsende et forårsprogram, og bestyrelsen har 

besluttet at udskyde sensommerturen til Sydsverige til 2022. Turen til Oslo er også udsat indtil 

videre.  Bestyrelsen håber på, at det bliver muligt at gennemføre nogle arrangementer i løbet af 

foråret, hvis Coronarestriktionerne lempes. Samtidig overvejer vi at arrangere nogle heldagsture 

med bus til efteråret som erstatning for sensommerturen. 

Pop-up arrangementer 

De udendørs pop-up arrangementerne har været et forsøg på at mødes med medlemmerne på 

trods af skiftende forsamlingsrestriktioner. Det har været fantastisk at opleve viljen til at tænke 

kreativt – senest i form af to mikro Pop-Up rundvisninger i januar 2021 med skærpede 

afstandskrav og et forsamlingsforbud på højst 5 personer. 



 

5 
 

Vestre Kirkegård – Erik Nicolaisen Høy lagde ud med en rundvisning på Vestre Kirkegård i juni 

måned, og interessen var så stor, at det blev til 3 rundvisninger i alt. Bestyrelsen sørgede for kaffe i 

det fri. 

Der var 10 deltagere til hver af de tre rundvisninger, som var det tilladte iflg. restriktionerne. 

Næste arrangement var en rundvisning i Landbohøjskolens Have den 20. august med Kim Greiner. 

Vi sluttede af med kaffe og kage i en udendørs restaurant på Frederiksberg.  

Der var 23 deltagere. 

I starten af september gik turen til Skovhuset i Værløse for at se udstillingen Melankoli. Kurator og 

billedkunstner Jakob Hoff viste rundt på udstillingen. 

Der var 9 deltagere. 

Erik Nicolaisen Høy fortsatte sine byvandringer med overskriften ”Københavns Bombardement” i 

september, og den 29.  oktober og den 4. november stod han for endnu 2 byvandringer med 

overskriften ”Politivennen er løs”.  

Der var 10 deltagere til hver af de 3 arrangementer, som var det tilladte iflg. restriktionerne. 

Den 17. november gik turen til Frederiksborg Slotshaver, hvor Eva Lodal var vært med 

efterfølgende frokost på Spisestedet Leonora.  

Der var 10 deltagere til arrangementet, som var det tilladte iflg. restriktionerne. 

Den 21. og den 29. januar 2021 gennemførte Erik Nicolaisen Høy to mikro Pop-Up rundvisninger 

på Garnisons Kirkegaard. 

Der var 5 deltagere til hvert arrangement, som var det tilladte iflg.  restriktionerne.  

Vi hører meget gerne medlemmernes mening om arrangementerne, ligesom vi altid er 

interesserede i at få forslag og ideer til kommende arrangementer. Bestyrelsens navne og 

mailadresser kan ses på Seniorgruppens hjemmeside http://bf.dk/seniorgruppen  

Vi håber, at dette helt særlige år i Corona epidemiens skygge vil blive efterfulgt af mange nye og 

spændende oplevelser i Seniorgruppen, hvor vi igen kan være trygge ved at mødes i en social 

sammenhæng.  

 

Seniorgruppen bestyrelse v. Helle A. Mortensen 

Bagsværd den 28. februar 2021 

http://bf.dk/seniorgruppen

