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Nu kommer lydene igen 

Og verden vælter pludselig ind 

Med parasoller og sandaler 

Bølger maler alt i sand 

(Alberte: Lyse nætter) 

 

Kære Medlemmer 

Vi ønsker jer alle en god sommer med større 

frihed til at mødes både inde og ude. Vi 

glæder os også til at møde jer igen til en 

spændende efterårssæson, som vi løfter lidt 

af sløret for i dette nyhedsbrev. 

Forårsmånederne har budt på flere pop up 

arrangementer, der som sædvanlig 

annonceres på Seniorgruppens 

Facebookside. Takket være vores aktive 

medlemmer i Seniorgruppen er det lykkedes 

at arrangere en del ture i København og 

omegn med god tilslutning. En stor tak til de 

medlemmer, som har stået for afviklingen og 

været guider på turene: Natten – en dunkel 

Guldaldervandring 15. marts v/ Erik 

Nicolaisen Høy, Vestvolden i Husum, 22. 

marts v/ Helle Andresen, Forstå og nyd 

Vestvolden, Københavns Befæstning 22. 

april v/ Erik Nicolaisen Høy, Frederiksborg 

Slotshave 27. april Lodal v/ Eva Lodal,  

 

og Amager Fælled 3. maj v/ Hanne Ougaard 

og Helle Andresen.  

 

 

Derudover har der været tilbudt en Cykeltur i 

Naturpark Mølleåen v/ Erling Mølgaard 

Pedersen, som desværre endnu ikke er 

blevet gennemført på grund af for få 

deltagere, så der er god grund til at få cyklen 

gjort klar, i håb om at det kan lykkes. Turen 

går gennem ét af de smukkeste 

naturområder, man kan opleve. 

Det er tilfældigt, at alle turene har været 

afholdt i københavnsområdet. Alle 

medlemmer af Seniorgruppen er velkomne til 

at annoncere pop up ture på Seniorgruppens 

Facebookside uanset hvor i landet, man bor. 

Pop up turene skal ses som et supplement til 

Seniorgruppens traditionelle forårs- og 

efterårsprogram, som vi ikke har haft 

mulighed for at gennemføre i Corona 

perioden. Bestyrelsen værdsætter 



medlemmernes initiativ, og der er enighed 

om, at det fortsat er et fint supplement til de 

mere traditionelle arrangementer, som 

annonceres via Forbundet Kultur og 

Information (KI). 

Udover annoncering af arrangementer bruger 

medlemmerne også Seniorgruppens 

Facebookside til at udveksle informationer og 

forespørgsler af faglig karakter, og det er 

dejligt, at mange bidrager til aktiviteten på 

siden.  

Der har været afholdt et enkelt ”traditionelt” 

arrangement i Jylland: Nationalpark Mols 

Bjerge – besøg på Jagtslottet og gåtur ved 

Strandkær 9. juni. Turen blev afviklet i 

strålende solskin med 18 deltagere. 

Deltagerne fik en glimrende introduktion til 

Jagtslottets og familien von Jenischs historie. 

Jagtslottet blev tegnet af arkitekt Hack 

Kampmann og er indvendigt rigt udsmykket 

af kunstneren Karl Hansen Reistrup. 

 

Men tilbage til hvad I kan forvente af det 

kommende efterårsprogram. Bestyrelsen 

arbejder på at arrangere en heldagstur til HC 

Andersens Hus i Odense i september. 

Museet åbner i en helt ny bygning 30. juni, og 

har fået meget fine omtaler. Turen er baseret 

på egen transport og programmet er 

tilrettelagt, så det passer med offentlig 

transport. 

Jyllandsgruppen planlægger to 

arrangementer i efteråret. Første 

arrangement er besøg og rundvisning på 

Maltfabrikken i Ebeltoft.  Den næste tur går 

til Besættelsesmuseet i Aarhus.  

I København er planen at besøge Goethe-

Instituttet og Sankt Petri Kirke og slutte af 

med et julearrangement med omvisning hos 

A. Petersen og efterfølgende frokost hos 

Copenhagen Distillery, som vi måtte aflyse 

sidste år. 

Det endelige efterårsprogram forventes 

udsendt i slutningen af august. Vi håber dog 

på forståelse for en plan B, hvis ikke det 

lykkes af få alle aftaler i stand.  

Bestyrelsen minder også om 

Generalforsamlingen på Gladsaxe 

Bibliotek torsdag 9. september. 

I april afholdt KI Fagligt Landsmøde online. 

Temaet for landsmødet var ”Fremtidens 

kompetencebehov” og på linje med KI’s 

øvrige faggrupper, fik Seniorgruppen en 

indbydelse til at bidrage med ideer og 

synspunkter. Det gav bestyrelsen lejlighed til 

at påpege vigtigheden af de bibliotekariske 

kernekompetencer og værdien af ”de gamle 

dyder”, selvom de fremtræder i en ny og 

teknologisk forklædning. Helle deltog i det 

faglige landsmøde. Der var mange 

spændende oplægsholdere, og dejligt var det 

især som gammel bibliotekar at konstatere, at 

der stadig er bud efter det traditionelle 

bibliotekariske håndværk og de basale 

bibliotekariske færdigheder. En goodie bag 

som belønning for hurtig tilmelding fik det 

hele til at glide ned, om end en plade mørk 

chokolade falder bedre i formandens smag, 

men når det gælder udvalget af snacks og 

slik har seniorerne måske nok udspillet deres 

rolle.  

 

Vi ønsker alle en god sommer og på gensyn i 

september. 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 


