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Redaktion og layout: Stig Sinius Nielsen
Forsiden er et foto af en ”Nepenthas” taget på
Mount Kinabalu af redaktøren.
(Nepenthes ”Kandebæreren” er en kødædende
plante, der findes i regnskovene i den gamle
verden, f.eks. på Borneo.)
Foreningen er meget interesseret i, at vores medlemsoplysninger er
opdaterede, giv os derfor venligst besked, når der sker ændringer i din
adresse, mailadresse og telefon.
Vi vil især meget
gerne kende din
e-mail, da vi bruger
den til at kommunikere hurtigt og billigt til alle medlemmer.
Så send venligst en
mail til landsformanden, der styrer
vores medlemskartotek og hjemmeside.
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Landsformandens beretning på årets generalforsamling
Da Uddannelsesforbundet så dagens lys fandtes der allerede 4 seniorforeninger som dækkede hvert sit område: De tekniske skoler, AMU
området, Handelsskolerne og Undervisnings og vejledningsområdet
som ikke var omfattet af Danmarks Lærerforening eller Gymnasieskolernes Lærerforening. Sidstnævnte var LVU-Seniorer.

De 4 foreninger dækkede hver deres seniorer ud fra de forhold, som
fandtes på lige deres område. F.eks. havde de store tekniske skoler allerede seniorklubber, som omfattede alle medarbejdere, der var ansat
på den pågældende skole. Skolen stillede lokaler til rådighed for seniorklubben til både sport, bridge og foredrag, ligesom seniorerne fik
tilskud fx til den årlige julefrokost. Den landsdækkende forening, DTL
-Seniorer, valgte derfor, at de skulle tilbyde et landsdækkende Seniortræf i lighed med vores og dertil
virksomhedsbesøg på tekniske
skoler rundt om i landet, så seniorerne kunne følge udviklingen på deres gamle arbejdsområde: de tekniske skoler. I vores
forening: LVU-Seniorer var der
kun få store skoler, og lærerne
og vejlederne, der gik på pension, mødtes oftest i mindre grupper privat. Bestyrelsen i Seniorerne i LVU valgte derfor, at
vores aktiviteter skulle foregå
regionalt. I første omgang i
Amt’s regi og senere i Region’s
regi. Aktiviteterne skulle være,
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foredrag om kulturelle emner eller besøg i lokalområdet på både skoler,
højskoler, og andre spændende steder. Som den eneste af de 4 seniorforeninger valgte man i LVU, at de enkelte regioner skulle have hver
sin bestyrelse, som skulle stå for de lokale tilbud mens den overliggende landsforening skulle arrangere et årligt Seniortræf.
Uddannelsesforbundet valgte at lade de 4 foreninger leve videre i deres
eget liv, og ønskede at etablere en Seniorgruppe, der lå over de 4 foreninger og som bestod af 2 medlemmer fra hver af de fire foreninger.
Formandskabet i Seniorgruppen blev tildelt efter størrelse. Formanden
kom fra den største forening (DTL) Næstformanden kom fra den anden
største (LVU) og så fremdeles. Seniorgruppen blev ikke repræsenteret i
HB, men fik formanden som observatør med taleret. Alt det kan i læse
mere om i den folder som ligger på Uddannelsesforbundets hjemmeside.
Når det gælder vores overenskomstforhold/
pension, og her er der kun tale om tjenestemandspension, så føres forhandlingerne af LC,
Lærernes Centralorganisation, og vi er repræsenteret af formanden for Danmarks Lærerforening (DL), for han er nemlig medlem af DL´s
Hovedbestyrelse, og er medlem af LC’s repræsentantskab, og er valgt
ind i dets forretningsudvalg.
I Seniorgruppen er der rejst et spørgsmål: skal vi melde os ind i Faglige
Seniorer? Vi er i dag medlem af Danske seniorer (DS). Det blev vi, da
vi i tidernes morgen var medlem af Statspensionisternes Centralforening (SC), som var medlem af DS. Da SC blev nedlagt, valgte vi at
fortsætte vores medlemskab i DS.

I Danmark er der tre organisationer, som på landsplan arbejder med
forholdene omkring seniorer og pensionister. Den største er ”Ældre
Sagen” som er en privat forening, den næststørste er Faglige Seniorer
(FS), som har et tilhørsforhold til LO ( i dag FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation) og den mindste er Danske Seniorer, som er en sammenslutning af en række pensionistforeninger i hele landet. De to sidstnævnte har sekretariater af ca. samme størrelse og hvor FS arbejder
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meget elektronisk med bl.a. elektroniske nyhedsbreve mens DS udsender 6 medlemsblade. Bestyrelsen er delt i spørgsmålet om, hvor vores
medlemmer får det bedste tilbud, og jeg vil derfor bede dirigenten, i
forbindelse med behandlingen af beretningen, om at få synspunkter fra
forsamlingen og, at få en tilkendegivelse af generalforsamlingens
holdning.
Det planlagte Seniortræf til Bornholm skal selvfølgelig omtales. Ved
afslutning af tilmeldingen havde der meldt sig 52 medlemmer. Iflg.
optagelsesreglerne skal de 34, der har den laveste udvælgelsesdato
optages. De 32 kunne optages ud fra denne regel, medens der blev
trukket lod mellem de resterende 14 om de 2 sidste pladser. Da vi før
har oplevet afbud til Seniortræf i perioden mellem tilmelding og afholdelse af arrangementet, skrev vi i brevet til de medlemmer der ikke
kunne optages hvilket nr. de havde på ventelisten.
Et af vores medlemmer, den
nu afdøde Jens Camradt,
sendte kort tid efter at tilmeldingen var afsluttet, en
artikel fra dagbladet Bornholmeren. Her beskrev man
i tekst og billeder situationen omkring et hotel, som
nu var blokaderamt af 3F.
Det var hotellet, som Gislev
Rejser, der var vores rejsearrangør, havde booket vores ophold på. Jeg
tog derfor kontakt til Hanne Pontoppidan, som gjorde det klart, at Uddannelsesforbundet og dets underliggende foreninger ikke kunne entrere med blokaderamte virksomheder. Hun opfordrede mig til at tage
kontakt til 3F, som efterfølgende bekræftede, at de havde anlagt blokade over for Hotel Siemsens Gaard. Et forsøg på at finde andre muligheder på Bornholm strandede både på grund af pladsforholdene og
økonomien og bestyrelsen besluttede af aflyse arrangementet og i stedet for tilbyde deltagerne denne tur til Djursland.
Uddannelsesforbundet har over de to sidste år været udsat for en medlemstilbagegang. Tilbagegangen skyldes mange forhold: Coronaen
som fik kursisterne til at blive væk både til VUC, dansk som andet
sprog og hele aftenskoleområdet, men også ændrede love og regler på
hele ungdomsområdet. Hertil kommer et faldende antal elever på erhvervsskolerne, der har medført færre ansatte undervisere. Medlems5

tilbagegangen har betydet faldende kontingenter og har ført til et underskud i både
2020 og 2021. Forbundet har måttet sige farvel til flere medarbejdere både gennem frivillige fratrædelser og ved direkte fyringer.
Man håber, at regnskabet er rettet op med
udgangen af 2022. Det har også betydet at
den administrative hjælp, som seniorerne
hidtil har fået skal beskæres. Derfor har vi
måttet indgå en ny administrationsaftale, som bl.a. vil betyde, at vi
fremover skal kommunikere mere elektronisk og ikke som før ved
brev. Hvis vi fortsat ønsker at sende vores blade ud til medlemmerne,
skal vi selv stå for kuvertering, adressering, frankering og aflevering
på ”posthuset”.
Jeg må konstatere, at LVU-Seniorer har begrænsede muligheder for at
få sekretariatsmæssig bistand bortset fra kontingentopkrævning medlemshåndtering og labels.

Leif Hammelev, Landsformand
Hedehusvej 13, 3300 Frederiksværk, tlf. 61506827
Mail: leifhammelev@hotmail.com

fra
Skulpturparken
i Blokhus
(Seniortræf 2021
i Blokhus)
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Generalforsamling LVU seniorer 17.maj 2022
Hotel Marina, Grenå
1. Valg af dirigent: Gunnar Ebbesen valgt.
2. Valg af referent: Bodil Møgelmose valgt
Generalforsamlingen blev konstateret retmæssigt indkaldt både
til Bornholm og ændringen til Djursland.´
Udpegning af stemmetællere: Lars Lyremark og Per Friis
Ønskes ordet rejser man sig og præsenterer sig.
Gennemgang af dagsordenen, de sidste 2 punkter blev tilføjet:
Valg af kritiske revisorer og suppleant samt eventuelt.
3.

Bestyrelsens beretning ved formand Leif Hammelev

Orientering om Danske seniorer og Faglige seniorer. Orientering om tilmeldingsproceduren vedr. Bornholm og den efterfølgende lodtrækning.
Uddannelsesforbundet har de sidste par år oplevet en stor medlemsnedgang,
det skyldes de mange fyringer på skolerne. Forbundet har haft stort underskud de sidste par år, men der er lysning.
Vi har lavet en ny aftale vedr. sekretariatsbetjening med Uddannelsesforbundet tilpasset de nye tider på sekretariatet. Der opkræves stadig kontingent
centralt, og vi kan få trykt labels til udsendelse af blade.
Vi ønsker stadig en repræsentant i Uddannelsesforbundets bestyrelse, så vi
kan tale seniorernes sag.
Debat af formandens beretning:
Generelle bemærkninger:
Birte Jacobsen, Kbh. takkede for seniorbrochuren, som var uddelt sammen

med dagsorden.

Debat vedr. tilknytning af Danske seniorer eller Faglige
seniorer.
Birte Jacobsen: De andre lærerorganisationer er tilknyttet Faglige seniorer.
Undrer sig over, at det ikke er et punkt på dagsordenen.
Lars Lyremark: Sagen har været diskuteret meget i seniorgruppen, DTL vil i
Faglige seniorer. Lars Lyremark ønsker også Faglige seniorer, da der er mange gode tilbud i hans lokalområde.
Birte Jacobsen taler for Faglige seniorer, bedre pension må forhandles gennem fagforeningerne.
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Leif Hammelev har lagt fagforeningsperspektivet på hylden, så derfor
stemmer han på Danske seniorer. Vi kan ikke bestemme, hvor vi havner.
Seniorgruppen i Uddannelsesforbundet behandler emnet og tilkendegiver deres holdning til Uddannelsesforbundets hovedbestyrelse, der beslutter vores tilknytning.
Afstemning om, hvilken forening vi skal tilhøre, udfaldet blev:
Faglige seniorer: 15 og Danske seniorer: 15.
Bemærkninger til Uddannelsesforbundets medlemsnedgang:
Dorit Grumsen: De gule fagforeninger i Esbjergområdet skovler medlemmer ind, en del melder sig dog ud igen, da de blev skuffede over ”de gules” håndtering af deres sager.
Debat om medlemstilgang til seniorerne:
Jens Jensen ”Uddannelsesforbundet” opfordrer ikke stærkt nok
til, at medlemmerne melder sig ind i seniorforeningen, manglende opfordring fra forbundet. Bestyrelsen skal arbejde hårdt for at få Uddannelsesforbundet til at reklamere mere for seniorforeningen.
Man kan ikke komme ind i seniorforeningen, hvis man først er udmeldt af
Uddannelsesforbundet. Uddannelsesforbundet sender besked ud til alle
TR‘er på de enkelte skoler, og de skal orientere deres medlemmer om mulighederne for medlemskab i en seniorforening.
Ulla Thostrup foreslår en artikel i Uddannelsesforbundets blad, der reklamerer for os og vores aktiviteter.
Beretningen blev godkendt.
4. Regnskab 2020, regnskab 2021 og budget 2021.
Alt blev godkendt uden bemærkninger.
5.

Indkomne forslag

Forslag 1:Navneændring til Landssammenslutningen af Voksen-og Ungdomsundervisningens Seniorer i Uddannelsesforbundet.
Vedtaget med 29 stemmer
Forslag 2: Region Nord foreslår at: Egenbetaling ved Seniortræ
skal være højere, så alle kan komme med. Forslaget motiveres af Grethe
Glerup.
Forslag 3: Birte Jacobsen foreslår og motiverer på vegne af sig selv og
Inge Kofoed: “at egenbetalingen til det årlige Seniortræf skal være så høj,
at alle tilmeldte kan deltage”.
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Forslag 2 og 3 behandles under et, da de minder meget om hinanden.
Debat vedr. de 2 forslag:
Leif: Kontingentet er fastsat, så der kan holdes et seniortræf. Sektioner uden
pensionsordning betaler mindre i kontingent. Bestyrelsen betaler ikke for
seniortræffet, frivilligt arbejde. Skulle vi betale beløbet, der manglede i at
holde budgettet, skulle vi betale 1.400 kr. Bornholm ville blive 990 kr., der
var flere at dele “underskuddet” mellem.
Stig er det totalt åbent eller skal der begrænses.
Naomi: Der falder nogen fra, når prisen stiger.
Jens Jensen modforslag: Max 40 deltagere, først til mølle + 6 fra bestyrelsen.
Leifs forslag: Optagelse på seniortræf, deltagere optages efter ”først til mølle” med et fast deltagerantal, bestyrelsen beslutter antal.
Grethe Glerup bakker op om Leifs forslag. Birte Jacobsen bakker også op.
De oprindelige forslag var ikke tænkt som penge ud af lommen eller forhøjelse af deltagergebyret til det urimelige.
Tove foreslår, at vi evt. kunne dele værelse med en anden og ikke eneværelse, det kunne give en lille besparelse.
De mest yderliggående forslag behandles først: Leifs forslag er vedtaget.

6.

Forslag til kontingent : ingen ændring.

7.

Valg af formand: Leif Hammelev villig til genvalg, genvalg til Leif

8.

Valg af kasserer: Bodil Møgelmose villig til genvalg, genvalg til Bodil

9.

Valg af suppleant for kassereren: Gunnar Vind Ebbesen villig til genvalg, genvalg til Gunnar

10. Valg af kritiske revisorer: Jens Jensen villig til genvalg, Genvalg til
Jens. Niels Fischer vil gerne trække sig. Grethe Glerup stiller sig til rådighed, blev valgt.
11. Eventuelt.
Ulla Thostrup foreslår en artikel i Uddannelsesforbundets blad. Hvis redaktøren synes, det er relevant, kan det komme med i forbundets blad.
Stig efterlyser stof til vores eget lille blad, deadline 1. juni 2022.
Leif takkede dirigenten.
Dirigenten takkede for god ro og orden
Konstituering efter generalforsamlingen:

Lars Lyremark blev næstformand og Bodil Møgelmose blev sekretær.
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Program efteråret 2022
September
Tirsdag den 13. september kl. 14.00
Besøg på Dronninglund Kunstcenter,
Thorup Hedevej 1, 9330 Dronninglund.
Vi ser deres SOMMERUDSTILLING – SKULPTUR/NATUR,
der er en international skulpturudstilling udendørs og indendørs
samt grafikudstilling. Arrangeret
i samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund.
Læs evt. mere om udstillingen
her: https://dronninglundkunstcenter.dk/sommerudstilling
-skulptur-natur/
Desuden skal vi høre om stedet, have kaffe og kage.
Pris: gratis

Tilmelding senest tirsdag den 6.
september 2022 til
Joan Møller 29 60 76 78 eller
Bodil Møgelmose 50 73 70 81 /
bodil@moegelmose.com
Vi koordinerer evt. samkørsel fra
Aalborg. når vi kender deltagerantal og deres udgangspunkt J
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November
Onsdag den 23. novenber
kl. 13.00 til ca. 17.00
Julefrokost/ buffet på
”Den bette kro”,
Vingårdsgade 5,
9000 Aalborg
Pris: 150 kr. + drikkevarer.
Betalingen betales ved tilmelding på kontonr. 4662 3266179081
( Danske Bank)
Tilmelding (Der kan jo blive rift om pladserne, så vi må reservere
bord tidligt) senest torsdag den 15. september til
Joan Møller 29 60 76 78 eller
Bodil Møgelmose 50 73 70 81 / bodil@moegelmose.com
Fra Skulpturparken i Blokhus
(Seniortræf 2021 i Blokhus)

Bestyrelsen Region Nord:
Formand: Joan Møller

Næstformand: Jens Jørgen Jensen
Kasserer: Bodil Møgelmose
Medlemmer: Ulla Thostrup
Jonna Kristensen
Suppleanter: Tove Larsen
Jonna Kjelstrup
Revisor: Grethe Glerup
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Københavns Rådhus.
Billeder fra guidet tur arrangeret af
Niels Fischer (fotos: Redaktøren)

Landsformanden
smager
rådhuspandekager
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Hovedstadsregionen
og Region Sjælland
E�erårsprogram - 2022
Kære LVU Senior i Hovedstadsregionen og Region Sjælland.

Så er e�erårsprogrammet klart. Vi håber, du har lyst �l at deltage i
nogle af arrangementerne.
Ønsker du at deltage, kontakter du, senest 10 dage før datoen:
Inge-Lise Palbo, bedst på mail �l: inge-lise@palbo.dk
- eller på telefon: 39 69 36 31
Når du først er �lmeldt, hører du kun fra os, hvis der er ændringer i
forhold �l programmet. Vi ringer eller skriver ikke �lbage for at bekræ�e din �lmelding, med mindre du særskilt beder om det.
Vær opmærksom på, at de angivne �der er star�der, - det er en
god ide at møde lidt før! (10-15 minu�er).
Ledsagere er al�d velkomne, men de skal �lmeldes, og de betaler
selv evt. entre m.m. (se pris gæst)

I �lslutning �l arrangementerne vil bestyrelsen bestræbe sig på, at
der er mulighed for at spise lidt mad eller drikke en kop kaﬀe, så vi
kan nyde hinandens selskab. Disse traktementer vil normalt være
for egen regning. Eventuelle entreer vil blive a�oldt af klubben,
hvis ikke andet er nævnt i programmet. Transportudgi�er a�oldes
af de deltagende selv.
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Hovedstadsregionen og Region Sjælland
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August

Frederiksborg Slot

mandag d. 15. august 2022 kl. 11.00

Vi besøger det fantastiske Frederiksborg Slot i
Nordsjælland, og får en omvisning i udstillingen i anledning af H.K.H.Kronprinsesse Marys
50 års fødselsdag.

Frokost spiser vi i
nærheden af slottet.
Fra Hillerød station er
der 12 min. gang eller
Bybus.
Gæster 200 kr. incl.
Frokost.
Arr. Hanne Westall

September

Amalienborg Slot

onsdag d. 14. september 2022 kl. 11.00
En dronnings smykkeskrin

Kongernes Samling markerer Hendes Majestæt Dronningens 50-års regeringsjubilæum med særudstillingen ”En dronnings
smykkeskrin – 50 år på tronen fortalt i
smykker”. Udstillingen vises på Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ.
Frokost spiser vi i nærheden af slottet.
Der er bestilt plads
til 20 deltagere.
Gæster 200 kr.
incl. Frokost.

Arr. Kirsten Bille
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Oktober

Konventum & Højstrupgård (LO-Skolen)
Erling Jensens Vej 1, Helsingør

�rsdag d. 25. oktober 2022 kl. 11.00
(mød venligst et kvarter før)

Vi tager på kunstrundvisning og læs mere side 17). Der er gratis parkering - men også god offentlig transport - se Rejseplanen.
Vi prøver at arrangere en lille
frokost i Helsingør. Gæster
200 kr. inkl. frokost.
(arr. Birte Jacobsen)

November

Arbejdermuseet
Rømersgade 22

fredag d. 11. november 2022 kl. 11.00
Vi har bestilt omvisning i udstillingen:
”Industriarbejdet.” - (mød venligst et kvarter
før i garderoben). Selve omvisningen varer
45 minutter. Derefter har vi bestilt
“Smørrebrødsbordet” Det store usandsynlige
i Café og Ølhalle i kælderen. (Det anbefales,
at man går ind på Café og Ølhalles hjemmeside og kigger på beskrivelsen)
Entre til museet er gratis for fagforeningsmedlemmer. Man skal medbringe medlemsblad/ kvittering for betalt kontingent
el.lign.
Medfølgende gæst er gratis.
Rundvisning og smørrebrødsbord er gratis for vore medlemmer (eksl. drikkevarer).
Gæster 200 kr. pr. person .

(arr: Inge-Lise Palbo)
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December

Julefrokost

onsdag d. 7. december 2022 kl. 12.30
I Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park
Marienborg allé 58 i Søborg
Vi afslutter året, som vi plejer, med en julefrokost. Og vi har igen i år
fået lov til at låne fælleshuset i Seniorbofællesskabet, Høje Søborg
Park, der ligger på Marienborg Allé 58 tæt på Søborg Torv.
Bestyrelsen har sørget for at dække bordene med lys og gran, og vi
mødes klokken 12.30 og nyder den indkøbte
frokost med en øl og en dram.
Du skal medbringe en “julegave” til 20-30
kr., som vi kan bruge til en pakkeleg.
Vi håber, at vi kan få en hyggelig stund
sammen, inden juletravlheden helt har indfundet sig.
Gæster kr. 150 - inkl. drikkevarer
Hilsen fra Bestyrelsen
Bestyrelsen for Hovedstadsregionen og Region Sjælland:

Formand: Stig Sinius Nielsen,
Næstformand: Jens Jensen.
Kasserer: Hanne Westall
Medlemmer: Inge-Lise Palbo og
Birte Jacobsen
Suppleanter: Kirsten Bille og
Niels Fischer

Revisor: Leif Thyregod
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Konventum & Højstrupgård (LO-Skolen)
LO-Skolen har en af Danmarks største
private kunstsamlinger på lidt over
1200 værker. Værkerne er hovedsageligt af danske kunstnere fra 1960'erne
og frem til i dag. Du kan bl.a. se værker af Carl-Henning Pedersen, Per
Kirkeby, Lizzie Mallow, Katrine Ærtebjerg, Kurt Trampedach, Henry Heerup, Henning Damgård Sørensen,
Miki Pau Otkjær,
Karl-Åge Riget, Kristian von Hornsleth og mange flere.
Konventum er et konference- kursus- og uddannelsescenter. Og huset
gemmer også på en spændende historie om arkitektur, tidsånd, kunst,
læringsstile og personlig udvikling.
Da man i 1950erne i fagbevægelsen arbejdede på idéen om en ny arbejderhøjskole, udskrev Arbejdernes Oplysningsforbund og De Samvirkende Fagforbund en arkitektkonkurrence i 1958. Her kom nogle af
datidens største arkitekter med deres bud på, hvordan en visionær
funktionalistisk uddannelsesinstitution kunne designes for at optimere
mulighederne for læring, vidensdeling og socialt samvær. Konventum
er tegnet af Jarl Heger og Karen og Ebbe Clemmesen og åbnede i
1969. Bygningerne betegnes
i arkitektkredse som hovedværker indenfor landskabstilpasset arkitektur.
I 2011 blev Konventum fredet af Kulturarvsstyrelsen.
Konventum/LO-Skolen er
beliggende i naturskønne
omgivelser ud til Øresund.

Birte Jacobsen
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Her i region Syd er det ikke det store, vi kan berette,
men som vi de sidste par år har været vandt til, må vi
tage tingene, når det kan lade sig gøre.
Jeg måtte desværre melde afbud til det store gruppemøde, som bestyrelse for LVU seniorer havde indbudt til, mandag og tirsdag den 21. og 22. marts.
Heldigvis var vi repræsenteret med resten af vores
landsbestyrelse, så vores synspunkter blev fremført på bedste måde.
Dagen efter havde vi i region syd indbudt til generalforsamling. Den
forløb som forventet i god ro og orden som det hedder. Den gamle bestyrelse blev genvalgt og vi var så heldige at Kurt Mortensen fra Strib
igen havde overskud til at gå ind i bestyrelsen, så vi bød ham hjertelig
velkommen.
Der fremkom kun et enkelt spørgsmål under evt. Der blev bedt om at
huske, at der var ikke-digitale medlemmer, og at disse skulle have lige
så let adgang til vore arrangementer, som digitale.
Sagen drejer sig om, hvordan man kan betale feks. til årsmødet, der
bliver bedt om et girokort der kunne betales på posthuset.
Sagen har min store sympati, det må kunne løses. Vi er en seniorforening, og det er helt forventeligt at nogle af os ikke er digitale.
Der var et pænt fremmøde til generalforsamlingen, og det var dejligt.
Tak til alle, der kom.

Vi byder på endnu to oplevelser i år– se vores aktivitets kalender.
Jeg håber, vi mødes.
Næste år er det Region Syd altså os, der skal afholde det store Seniortræf og landsgeneralforsamling. Vi i bestyrelsen beder derfor om gode
ideer. Vi kan være i hele regionen, og vi skal bruge et godt hotel til
afholdelse af landsgeneralforsamling, vores festmiddag og overnatningen. Dernæst en dejlig og spændene oplevelse dagen efter. Tænk jer
rigtig godt om, og lad os høre fra jer.

Hilsen Kirsten Grove
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Region Syd
Medlemsak�viteter
2022
Onsdag den 3. august 2022

Frøbjerg Festspil
Musicalen: Grease
Vi mødes ved den store
flagstang kl.17.30 på
Frøbjerg Bavnehøj,
Frøbjergvej, 5560 Aarup

Bestyrelsen er vært med veltilrettelagt smørrebrød – medbring selv
drikkevarer. Bestyrelsen betaler entrebilletten for LVU-medlemmer.
NB: tilmeldingen var 1. juni - eftertilmelding kan kontakte
Per Friis: telefon: 74584693 / mail: per@friis-online.dk

Onsdag den 21. september 2022
Besøg i Givskud Løvepark
Vi mødes kl. 10.30 ved indgangen til
Givskud Løvepark, Løveparkvej 3, 7323 Give
Bestyrelsen er vært ved et let traktement
for LVU-medlemmer.
Tilmelding senest den 10. september til

Per Friis: telefon: 74584693 / mail: per@friis-online.dk
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i
LVU – Region Syd
tirsdag den 14. marts 2023 kl. 10.30
på Clay Keramikmuseet, Kongebrovej 42, Middelfart
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter.
Region Syd er vært ved et let
traktement.
Efter generalforsamlingen vil
der være mulighed for at besøge galleriet og udstillingen
på Clay Keramikmuseet.
Bestyrelsen for Region Syd

Formand: Kirsten Grove
Næstformand: Birgit Lund
Kasserer: Gunnar Ebbesen
Sekretær: Per Friis
Medlem: Hanne Østergaard
Suppleanter: Knud Møller-Christensen (1)
Kurt Mortensen (2)
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Museum for Papirkunst
(Seniortræf 2021 i Blokhus)

Tør vi håbe på en normalisering af samfundslivet? I skrivende stund (medio maj) er de fleste restriktioner efterhånden ved at være ophævet. I det store udland er der stadig indskrænkninger i det enkelte menneskes bevægelsesfrihed. De fleste er rigtig glade for at slippe for at skulle
bære maske. Men de fleste er vel også glade for, at det er
normalt at holde en form for afstand, når man færdes i det
offentlige rum og at der er mulighed for at spritte af. Når
det er sagt, så er der stadig smittefare tilstede. Jeg har netop været på virksomhedsbesøg på Flensborg Avis (det danske mindretals avis i
Slesvig), hvor min aftalepartner måtte melde afbud pga. covid19 smitte og
hvor avisens besøgende måtte bære maske under en evt. rundvisning.
Lad os alle håbe, at det kommende efterår ikke kommer til at betyde ny massesmitte og genindførelse af restriktioner i Danmark. Men det korte af det lange er: Vi forsøger at genoptage vores normale aktiviteter (se program andetsteds i bladet).

I det forgangne år har vi afholdt vores udskudte generalforsamling på Skovdal Kro. I forbindelse med generalforsamlingen havde vi et meget informativt arrangement på og ved Jellinge højene. Der ud over har vi haft
et meget vellykket besøg på Holstebro Kunstmuseum
med en særudstilling med J F Willumsen, Olivia Holm
Møller og Asger Jorn, kunstnere, der hver især har været med til præge moderne dansk kunst.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen som noget nyt
opfordret til at finde muligheder for at yde transportgodtgørelse, når vi laver arrangementer. Det er selvfølgelig en alvorlig sag for en lille økonomi som vores,
men bestyrelsen tager opfordringen alvorligt og prøver
at finde en løsning, der kan bære igennem. Vi vil bruge
det solidariske princip: alle deltagere skal bidrage sammen med foreningens kasse. Det skal gerne komme til
at betyde, at dem, der bor langt væk fra aktiviteten,
bliver hjulpet mere end dem, der bor tæt på. Og så håber vi, at foreningens økonomi kan holde til det.

Lars Lyremark

Fra Skulpturparken i Blokhus
(Seniortræf 2021 i Blokhus)
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Orientering fra Region Midt
Vi har 2 arrangementer på programmet for den resterende del af året.

Moesgård Museum

Det første arrangement løber af stablen
Tirsdag den 30. august.
I Århus/Højbjerg på

Moesgård Museum,
Moesgård Allè 15, 8270 Højbjerg.
Vi har bestilt en rundvisning i udstillingen,
RUS-vikingerne til kl. 11. Derefter er der reserveret plads til os i cafèen kl. 12 til frokost.
Men inden da mødes vi til ”bagagerums-kaffe”
kl. 10:15 på en af de ”øverste” P-pladser.
Se venligst nedenstående vedtagelse fra bestyrelsesmødet d. 29. april 2022.
Det bliver muligt at søge om kørselsgodtgørelse
til medlemsarrangementer. Men der opfordres
også til samkørsel. Det aftaltes, at det er en forsøgsordning, der ”kører”
indtil næste generalforsamling i marts 2023. Beløbet er 0,80 kr/km. Samtidig hæver vi deltagergebyret for medlemmer til 150,-kr og for ikkemedlemmer til 175,-kr.
PS. Skulle nogle af jer være i besiddelse af et årskort, så medbring det
meget gerne, idet det vil være til fordel for udgiften til entrèen!
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Det andet arrangement foregår

Torsdag den 17. november
på Strandingsmuseum St. George
Vesterhavsgade 1E, Thorsminde, 6990 Ulfborg.
Stedet for julefrokosten er ikke helt på plads endnu. Derom vil senest
blive informeret i reminderen, som udsendes i pæn tid inden arrangementet. Der fremkom også et forslag om at aflægge Hornvarefabrikken, Storbjerg 2, 7650 Bøvlingbjerg et besøg.
Bestyrelsen for Region Midt

Formand: Lars Lyremark
Næstformand: Birgit Urban
Kasserer: Janne Sloth Arbon
Sekretær: Erling Bach
Medlem: Marenlise Slot Facius
Suppleanter: Jytte Eriksen (1)
Leif Søborg Nielsen (2)
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Redaktøren som bjergbestiger
For 20 år siden besøgte jeg min gode skole- og FDF-ven Peter ude i
Malaysia - vel af mærke den del af Malaysia, der ligger på den nordlige del af Borneo.
Det er en lang rejse
derud – først fra Europa til Kuala Lumpur – dernæst videre
til Kota Kinabalu på
vestsiden af Borneo –
og til slut ind over
øen til Tawau – mens
vi kunne se på toppen af Mount Kinabalu. Det ligger
i Kinabalu National
Park (med UNESCO-status som en del af vor verdensarv) i den østmalaysiske delstat Sabah i den nordlige del af øen Borneo, hvor Mount
Kinabalu udgør en del af bjergkæden Crocker Range. Bjerget er 4 km
højt – og er vist nok det højeste bjerg i verdenen uden sne, som det ses
på billedet, da vi fløj derud.
Et af vores mål var netop at bestige dette bjerg
på 2 dage – hvor man
om morgenen på 2. dagen kan se solen stå op
over Borneo. (Ifølge
brochurer kan bjerget
relativt let bestiges
af trekkere i rimelig
god fysisk form, og der
stilles ingen krav om
anvendelse af bjergbestigningsudstyr.)
Efter en uge hos Peter ankom vi til foden af bjerget - og fandt et lille
hotel - da der ikke var plads den dag til bjergbestigning. Det er nemlig
et krav, at man har en lokal guide med på hele turen. Før dette krav
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blev indført forsvandt to engelske damer i bjergene – og de var på dette tidspunkt endnu ikke fundet.
Næste dag mødte vi frem
og fik udleveret vores
”hundetegn”, som vi skulle
bære synligt.
Som det anes på bagsiden
af ”hundetegn”, står der:
Take nothing but
photographs.
Leave nothing but
footprints.
(Vi kan kun være enige i disse to linjer, selv om de ikke bliver efterlevet i det øvrige Borneo, hvor vi konstant hørte larmen fra kædesave og
kørte flere hundrede kilometer gennem skove udelukkende med palmeolie træer—men det er jo en anden historie)
Efter at have modtaget vores ”hundetegn”, mødte vi vores guide, Pepe,
som tilbød at bære vore rygsække for et mindre beløb. Den første reaktion er - at sådan noget gør man ikke.
Men min ven Peter rådede os til at gøre det dels er det en del af deres løn - og de er vant
til den tynde luft i 3 km. Vi lod Pepe bære
vores ting, og det var jeg glad for i 3 km
højde føltes vægten af kameratasken som en
kuffert.
Så begyndte opstigningen. Man har anlagt
en fin sti fra startstedet i 1890 m højde og
hele vejen op til overnatningsstedet.
I begyndelsen gik det meget godt – men efter de første 3 km vandring blev det sværere
og sværere med vejrtrækningen, og min kone Pia måtte give op og tage med en anden
gruppe ned igen. Mens Anders på 11 ville
hele vejen derop.
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Stien blev også mere og mere ufremkommelig. Og flere valgte også at vende om.
Vi andre nåede op hvor de spændende,
kødædende Kandebærere gror. Som
guiden, Pepe, viste frem, så jeg kunne
tage billeder af dem.

Mens vi gik der i 3 km højde –
blev vi pludselig overhalet af
en senet kvinde, der nærmest
løb med en 11 kg gasflaske på ryggen og lidt efter kom en anden med
flere rammer sodavand også på ryggen.
Synet var så surrealistisk, at jeg glemte at få kameraet frem. Samtidig
var jeg også i den grad forpustet.

Endelig blev vores anstrengelser belønnet, da vi nåede vandrehjemmet
i 3,5 km højde – efter 6,5 km vandring.
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Belønningen
var dette
overdådige
måltid:

Og en smuk
aftenhimmel.
Næste morgen regnede det, så Anders og
jeg besluttede ikke at
tage det sidste 600 m
til toppen, men startede nedturen med
vores guide.
Trætte nåede vi ned til vores hotel og til Pia. Anders mener stadig, at
det var hans livs vandretur, som gav ham mod på flere spændende vandreture – bl.a. til Grand Ballon i Alsass.

Stig
Sinius
Nielsen
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Kirsten H. Grove
Løkkebovej 2, 5600 Fåborg
Tlf.: 64 79 16 61 / mobil: 30 56 78 21
Mail: storevistorp@gmail.com
Formand Region Syd

Lars Lyremark, Næstformand
Asagården 3A 1.6 7500 Holstebro
Tlf.: 30 11 22 24
Mail: l.lyremark@gmail.com
Formand Region Midt

Bodil Møgelmose, Kasserer og sekretær
Møllevej 1, 9510 Arden
Tlf.: 50 73 70 81
Mail: bodil@moegelmose.com

Stig Sinius Nielsen, Teknik-& dataansvarlig
Fasanhusene 49, 2620 Albertslund.
Tlf.: 40 93 50 54
Mail: stig.sn@gmail.com
Formand Hovedstaden & Region Sjælland

Joan Møller
Fyrkildevj 72 A, 1. tv., 9220 Aalborg Øst
Tlf.: 29 60 76 78
Mail: joancarl@stofanet.dk
Formand Region Nord

