
Esbjerg Lærerforenings seniorklubs bestyrelses 

beretning for 2019. 

Vi har i år igen bestræbt os på at lave arrangementer, som har kunnet 

imødekomme så mange som muligt af vores medlemmers ønsker. Vi kan 

konstatere, at I dækker en bred vifte af forskellige interesser – det 

være sig kunst, historie, whisky eller musik. Det er for os en vigtig 

opgave at tilfredsstille flest muligt indenfor de rammer, vi har, både 

økonomisk, geografisk og praktisk. Når vi besøger forskellige steder 

prioriterer vi altid højt at finde en person, som kan fortælle om det 

særlige ved netop det sted, for selvom I måske på egen hånd har besøgt 

stedet, synes vi, at det giver noget ekstra, når en ildsjæl kan fortælle.  

I bestyrelsen mødes vi 5-6 gange årligt til en kop kaffe og en dagsorden, 

og så vi planlægger vi arrangementerne efter en drøftelse af relevans – 

vi får heldigvis forslag fra jer medlemmer, og vi undersøger mulighederne 

for at bruge jeres ideer. I har jo fået forårets program, og snart går vi i 

gang med at se på efteråret. Måske har nogen undret sig over, at der er 

et programpunkt mindre, end der plejer, det er fordi vi har et lidt større 

arrangement i støbeskeen i sensommeren. Til gengæld håber vi, at flere 

kan tænke sig at deltage i Lærerforeningens generalforsamling den 

19.marts – vi vil lave et bord for pensionister. Det er faktisk lidt 

spændende at høre, hvad der sker i det pulserende lærerliv, og så er det 

ganske gratis og hyggeligt! 

I 2019 havde vi som det første arrangement en eftermiddag på 

biblioteket med Johannes Nørregaard Frandsen, som fortalte om Liv i 

Sproget. Det var velbesøgt med stof til eftertanke og et smil på læben. 

Her var mange mødt frem, også nogle som vi ikke ser så ofte – det var vi i 

bestyrelsen glade for. 



I april gik turen til Varde for at besøge Otto Frello- museet. Her var der 

også mange, som gerne ville opleve det spændende museum med dygtige 

fortællere. 

Udflugten i maj var desværre ikke den store opbakning. Hvorfor 

tilslutningen manglede, kan vi kun gisne om, måske har mange allerede 

besøgt Ribe Vikingecenter og Gram slot, måske var det fordi det var et 

kør-selv-arrangement. Selvom vi kun var godt tyve deltagere, havde vi en 

fantastisk dag med dygtige guider både i Vikingecenteret og på Gram 

slot, hvor vi også nød en lækker aftenbuffet. De, som deltog, gav udtryk 

for, at de havde en spændende dag.  

Efter sommerferien startede vi til gengæld med et tilløbsstykke uden 

lige, efter få dage var der ikke flere ledige pladser til besøget på 

Stauning Whisky destilleri – jeg selv nåede ikke at komme med, så jeg har 

måttet lade mig fortælle, at det var en rigtig god eftermiddag. 

Besøget på Esbjerg Fiskerimuseum trak igen ikke det store 

deltagerantal, måske nok en gang fordi, mange har været der med 

skoleklasser og børn og børnebørn. Museets direktør fortalte om sine 

visioner for museets fremtid og i ægte sømandsånd fik vi skipper 

labskovs. Efter aftensmaden var der rundvisning af en meget engageret 

ung mand, som viste os udstillingen om boreplatformene og derefter 

akvarierne, som han har et passioneret forhold til. Det var rigtig 

spændende. 

Året sluttede vi af med en koncert i Bramming, Kristian La Cour sang 

viser og vi sang med på mange. Der var fuldt hus og traditionen tro gløgg 

og æbleskiver. 

Vi er som bekendt en del af en større organisation, så selvom vi bare ser 

hinanden til vores lokale arrangementer, er det vel på sin plads, at I ved, 



at vi tilhører det, som hedder P-forum, det står for pensionist forum, og 

man kan sige, at det er vores vej ind i DLF’s politiske system. Her er Lars 

Klivager og Lars Storgaard vores aktive medlemmer. Vores P-forum – 

kaldet det jyske mavebælte – vel fordi det ligger tværs over Jylland 

nemlig Varde, Billund, Vejen, Vejle, Fredericia og så os selv. Hver kreds 

har to medlemmer, som mødes to gange årligt. Her er erfaringsudveksling 

og der debatteres det, som har relevans for fraktion 4 i Danmarks 

Lærerforening. Der er i uge 6 årsmøde for hele landets fraktion 4 i 

Nyborg, hvor 4 repræsentanter fra vores område deltager – her er Lars 

Klivager valgt. Lige nu arbejdes der på en pensionistpolitik for DLF. Også 

på årsmødet vælges de 10 fraktion 4- medlemmer til kongressen, her 

stiller Lars Storgaard op, og mon ikke han bliver valgt!  

Jeg synes, at vi er privilegeret at have to bestyrelsesmedlemmer i de 

organer, som giver indflydelse.  

Vi konstituerer os i bestyrelsen, når vi holder vores første 

bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Så går opgaven med at lave 

efterårets program også for alvor i gang, og vi håber, at I vil bakke op om 

arrangementerne og sætte pris på både hinandens selskab og gode 

oplevelser. 

Til slut vil jeg lige minde jer om de gode tilbud vi får gennem foreningen: 

kurser forsommeren, sidste år var Inger Gamborg fra bestyrelsen og 

hendes mand på Gl. Avernæs, det var spændende dage. Alle kan søge, 

tjek i Folkeskolen i starten af marts eller på ”min side” på DLF’s 

hjemmeside se, om ikke der skulle være en ulighed for at få en plads – 

det er gratis at deltage for medlemmer! Husk også tilbuddene om huse og 

lejligheder rundt i landet. 
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