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Bibliotekarforbundets Seniorgruppe 

 

Skriftlig beretning for året 2019/20 

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 BF 

Seniorgruppens aktiviteter 

Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har deltaget aktivt i planlægningen og gennemførelsen 

af Seniorgruppens arrangementer. Det ville dog ikke være muligt at gennemføre så bredt et 

program og så mange arrangementer uden indsatsen fra Leif Dehnits, Dorte Vind og Kirsten 

Markers, som har stået for foreningens aktiviteter i Jylland. En stor tak for det.  Også tak til BF’s 

sekretariat for den hjælp vi får i vedligeholdelse af hjemmesiden og tilmelding til gruppens 

arrangementer. Forsendelser til medlemmer uden mailadresser må vi frem over selv sørge for. Vi 

anvender nu udelukkende BF’s modul til tilmelding. Seniorgruppen har oprettet en foreningskonto 

og fået MobilePay, som et led i forbedringen af servicen til medlemmerne. 

Siden generalforsamlingen i 2019 har bestyrelsen holdt fem heldagsbestyrelsesmøder. 

Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på hjemmesiden ca. 14 dage efter mødet. 

Referaterne har fået en ny form, så det er nemmere for både bestyrelse og referent at bevare 

overblikket. Merete Riis har deltaget i et netværksseminar mellem BF og faggrupperne, og Annette 

Waterstradt deltog i et fællesmøde mellem BF og faggrupperne.  Helle Mortensen deltog i BF’s 

medlemsmøde om det nye forbundsnavn.  Derudover har der været afholdt et par møder mellem 

medlemmer af bestyrelsen og BF´s fagpolitiske konsulent samt andre medarbejdere i 

Akademikerhuset, der varetager opgaver for Seniorgruppen. 

Medlemmerne 
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Seniorgruppen vokser støt, og der er kommet 30 nye medlemmer i løbet af 2019, så vi nu er oppe 

på ca. 530 medlemmer. Vi er glade for, at så mange pensionister ønsker at bevare kontakten til 

faget og til tidligere kollegaer gennem et medlemskab af Seniorgruppen. Bestyrelsen opfordrer 

alle medlemmer til at fortælle tidligere kollegaer om Seniorgruppens aktiviteter. 

Seniorgruppens virksomhed 

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

biblioteksfagligt og kulturelt indhold. Antallet af arrangementer er på 8-10 om året samt en 

sensommertur. Erfaringen fra arrangementerne er, at de afvikles i en god stemning. Deltagerne er 

glade for oplevelserne og ikke mindst for det selskab, de nyder dem i. Der er som regel en 

professionel rundviser til arrangementerne. Det giver en ekstra dimension til besøgene, som 

mange medlemmer udtrykker stor tilfredshed med. Så vidt muligt er der også knyttet spisning til 

arrangementerne. Arrangementerne i Jylland er normalt af én dags varighed på grund af de lange 

afstande, og medlemmerne benytter sig af samkørsel. På Sjælland har vi både haft halvdags- og 

heldagsarrangementer.  

Som noget nyt blev der i 2019 arrangeret en fire dages tur til Helsinki. Hovedformålet var at se at 

se det nye centrumbibliotek Oodi. Erfaringerne fra rejsen vil indgå i planlægningen af en tur til det 

nye Deichmannske Bibliotek i Oslo, som indvies 28.3. 2020. 

Bestyrelsen har haft en drøftelse af rejseaktiviteten, som mundede ud i en fastholdelse af den 

årlige sensommertur, som afholdes i slutningen af august/begyndelsen af september. Udlandsture 

indgår i Seniorgruppens programaktiviteter og lægges, når der er nye spændende biblioteker og 

kulturinstitutioner at besøge.  Desuden drøftede vi afprøvning af en todages forårstur i de år, hvor 

der ikke er udlandsture.    

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

indkaldelse og materiale til generalforsamlingen. I 2019 har vi desuden udsendt 2 nyhedsbreve, så 

medlemmerne bliver opdateret om aktiviteterne i Seniorgruppen.   

I 2019 har vi i samarbejde med to medlemmer af Seniorgruppen, Helle Andresen og Otto Vad, 

oprettet en Facebookgruppe, hvor medlemmerne og bestyrelsen kan udveksle ideer, kommentere 

og reklamere for de forskellige arrangementer samt poste fotos fra arrangementerne. Gruppen 

har hurtigt vokset sig stor og har p.t. 164 medlemmer. 

 

Arrangementerne 

2019/20 har været et aktivt år. Der har været afholdt 8 arrangementer siden generalforsamlingen i 

2019, en udlandstur til Helsinki for at besøge det nye centrumbibliotek Oodi samt en 

sensommertur til Midt- og Vestjylland. 
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Afholdelse af generalforsamlingen i Odense ændrede ikke noget ved fremmødet, som var 

betydeligt mindre, end når generalforsamlingen afholdes i Københavnsområdet.  

Der har været god tilslutning til de øvrige arrangementer. Til enkelte af arrangementerne har det 

desværre ikke været muligt at få plads til alle. Derfor anføres det ved de fleste arrangementer, at 

først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding. 

Hovedprincippet for deltagerbetaling til arrangementerne er, at medlemmerne betaler for entréer 

og fortæring, mens foreningen betaler for guider.  

Forår 2019 

Generalforsamling 2019 fandt sted den 11. april på Odense Bibliotek og Borgerservice, hvor chef 

Kent Skov Andreasen fortalte engageret om erfaringerne fra det første år i Borgernes hus, om den 

tænkning, der ligger bag, og om de visioner, der er for huset. Derefter var der en rundvisning, hvor 

vi fik set mange eksempler på god og kreativ formidling baseret på forskellige målgrupper. 

Den 9. maj gik turen til Vejle for at se Fjordenhus, tegnet af kunstneren Olafur Eliasson. Efter 

frokost på Jelling Kro var der rundvisning i monumentområdet i Kongernes Jelling og besøg i 

Oplevelsescentret.  

Der var 16 deltagere i arrangementet. 

Den 15. maj var der arrangeret en sejltur til Hven, som startede med morgenmad ombord på 

båden og et besøg på Whiskydestilleriet ”Spirit of Hven”.   

Der var 11 deltagere i arrangementet. 

Forårets sidste arrangement den 21. maj gik til Det Kongelige Biblioteks Kort- og Billedsamling. 

Forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl gav en introduktion til samlingerne og de mere end 17 

millioner billeder og fortalte om reglerne for benyttelsen. Frokosten blev indtaget i Slotskælderen 

Gitte Kik, og derfra gik deltagerne til Christiansborg for at se Ruinerne under Christiansborg Slot. 

Besøget blev afsluttet med kaffe og kage i Café Diamanten. 

Der var 39 deltagere i arrangementet. 

I juni var der arrangeret en fire dages tur til Helsinki i samarbejde med Dalhoff rejser. En 

spændende form for ny tur med en lidt mere spartansk indkvartering. Bibliotekar Kristina 

Virtanen var guide på en byrundtur, og dagen efter var der rundvisning på det nye bibliotek Oodi. 

Der blev også mulighed for at se en række af Helsinkis store seværdigheder og deltage i en sejltur i 

skærgården.  

Der var 13 deltagere på turen. 
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Efterår 2019 

Efterårets første arrangement den 19. september var et besøg på Tingbjerg Bibliotek. Vi mødtes 

uden for det smukke hus i strålende september solskin.  Biblioteks- og kulturleder Mikkel Helldén-

Hegelund holdt et spændende oplæg om Københavns kommende biblioteksplan, og der var stor 

debatlyst blandt deltagerne. Boligområdets særlige karakter og de aktuelle initiativer for at 

tiltrække alle befolkningsgrupper blev også belyst og debatteret. Efter frokost samledes vi ved 

”Kulturkysset”, hvor børnebibliotekar Betina Falsing stod for en fantastisk inspirerende og 

engageret rundvisning.  

Der var 30 deltagere i arrangementet. 

Honningkagebyen Christiansfeld var målet for udflugten onsdag den 25. september 2019. Byen 

blev i 2015 optaget på UNESCO’s verdensarvsliste som det bedst bevarede 

brødremenighedssamfund. Kl. 10.30 startede vi på en guidet tur rundt blandt byens gule huse, 

hvor vi så Salshuset (kirken), Søstrehuset, Enkehuset, Brødrehuset og Gudsageren (kirkegården).  

Efter frokost kørte vi til Tyrstrup gamle præstegård et par km vest for byen, her står en gammel 

fredet bullade. 

Der var 13 deltagere i arrangementet. 

Hvorfor skal du interessere dig for din økonomi, selvom du er gået på pension, var titlen på en ny 

type arrangement, der blev afholdt i Akademikertårnet den 28. oktober. Pensionsrådgiver Kamilla 

Maarbjerg og formuerådgiver Jacob Boje-Andersen begge fra PFA, gennemgik de forskellige 

pensionsordninger og gjorde rede for, hvad man skal være særlig opmærksom på.  Desuden blev vi 

klogere på arv, testamente og begunstigelse. Specialkonsulent Helle Fridberg, som er BF’s 

pensionsansvarlige, supplerede med de særlige forhold for bibliotekarer og tjenestemænd 

undervejs. Der var mange spørgsmål til rådgiverne fra det store antal fremmødte, som gik hjem 

med en opfordring til at checke deres pensionsordninger og gøre sig overvejelser om oprettelse af 

testamente og fremtidsfuldmagt.  

Der var 33 deltagere i arrangementet. 

Tirsdag d. 5. november 2019 mødtes 19 deltagere i porten ved Herregårdsmuseet Gammel Estrup 
en noget kold og blæsende dag. Vi fik en grundig tur gennem hele museet, da den ivrige guide blev 
ved lige til frokost. Vi fik hele historien fra stueniveau og op gennem etagerne, hvor vi også hørte 
om den rige Skeel og den vilde greve.  
Efter frokost i Den gamle Stald gav museumsinspektør for Madens Hus, Bettina Buhl en morsom 
gennemgang af madens historie i de forskellige køkkener. Hun fortalte bl.a. om kurser for kokke, 
som synes, det er sjovt at komponere mad i de gamle køkkener, og om kurser for skuespillerne fra 
”Badehotellet”. I herregårdskøkkenet Madam Blå sluttede vi af med kaffe og kage. 
 
Der var 19 deltagere i arrangementet. 
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Årets sidste arrangement var det traditionsrige julemøde med efterfølgende julefrokost, som 

fandt sted den 21. november på Musikmuseet og Musikkonservatoriets Bibliotek. Det blev 

afviklet i typisk dansk før-julevejr: Gråt og småvådt, men alt det triste forsvandt som dug for solen, 

da vi først kom i gang med rundvisning dels i museet, dels på biblioteket. De to rundvisere var dybt 

engagerede i hver deres område og gav os en rigtig god oplevelse. Som ekstranummer fik vi et kig 

ind bag kulisserne i den fredede bygning og i koncertsalen. Vi sluttede af med en lækker 

julefrokost på Kichenette. Seniorgruppens medlemmer er rigtig gode til at sørge for stemningen, 

så julefrokosten forløb fint, og bestyrelsen glæder sig hver gang over, at der altid dukker 

medlemmer op, som ikke har deltaget før. 

Der var 50 deltagere i arrangementet. 

  

Sensommertur 2019 til Midt- og Vestjylland 

Sensommerturen 2019 til Midt- og Vestjylland fandt sted 10.-12. september i relativt blandet vejr. 

Vi mødtes på Herning Station, hvor bussen kørte deltagerne til Heart Museum. Vi fik en fin 

rundvisning, som desværre blev vanskeliggjort af en dårlig akustik, lidt ærgerligt, for udstillingen 

var både spændende og interessant. Efter Heart var næste besøg på Carl-Henning Pedersen/Else 

Alfeldt Museet, også en stor, stor oplevelse. Turen gik så til Nørre Vosborg, hvor vi blev 

indkvarteret i meget smukke omgivelser. 

Efter morgenmad onsdag fik vi først en times orientering om og rundvisning på Nørre Vosborg, 

hvor vi nød de smukke rum, de gode historier og de smukke blomsterdekorationer, som frivillige 

står for. 

Dernæst gik turen til Strandingsmuseet i Thorsminde, en trestjernet oplevelse, hvor selv vejret var 

en fin kulisse: Kraftig blæst og regn. Regnvejret fortsatte på vores byrundtur i Holstebro, hvor 

kulturvægterne gav os en rundvisning til de mange kunstværker, der findes i byen. En fin og meget 

våd oplevelse. 

Under aftenens gode hjemmelavede middag fik vi talt om, hvordan interessen var for fremtidige 

sensommerture, og den generelle holdning var, at de var værd at bevare, også i den form, som de 

har nu, med gode hoteller og et bureau, der tilrettelægger alt det praktiske. 

Torsdag tog vi på Herning Bibliotek og fik først en orientering om den nye struktur på biblioteket 

og dernæst en rundvisning. Sidste punkt på programmet var Herning Tekstilmuseum, hvor vi 

sluttede af med en spændende og engageret rundvisning. Og så hed det farvel og tak ved Herning 

Station lige tilpas til togafgang i alle retninger. 

Der var 20 deltagere på turen. 
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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  

 

Seniorgruppen bestyrelse v. Helle Mortensen 

Bagsværd den 30. januar 2020 


