
Kære Senlorer !

Der var en gang, sådan begynder nante eventyr'
rtgtlgt evehtyr, da der er cande begtvenheder

nen dette er'et
bagved eventyret-

For godC Io år alden startede eventyret ned, -8t -Inger Tuxen og

fåigE-Andårsen ftk en ide om senlori<lub, fotdl de gamle soc-rd8.
stuite "åftjene dereS værneplitt'. Det er ganske vlst, for det
står 1 Soc.Rdg. nr. L7189-

T.narte l99o gtlftes Dansk Soclalrådglverforenings Senlorgryppe
i,-;;a.råå. d"ttog, Den parolen on "åft5enf1e af-værnepligt'
Ui"" aeetåffåi, åf'ffere'fandt det anetåde1lgt. Det er ganske
vigt se soc.rdg. 7 l9O.

Eventyret fortsætter i Soc.Edg. -9nq9r "nyt !"-" Seniorgruppen"''
Senlorerne nå nu vælge, oo de'vtl flytte tll bopælgkonmunen
;iia;-iorbllv"- i a.tt-kiedg, hvor de irar 6pret aktive.Se 1193',

Ilistorien tager fart 1 1993.Lis Føltved redegør_1 nr. 9193 for
il;;åil; tå-iager. t )handtcaphj*lper 2r. alteiælle , 

eller fælle.
Åiioifie bllvei hl,storien oela, då seniorerne begj'nder at t'ale
om stenseret t kredgene og i repræsentantskabet. seniorerne
konruer så lantt, "t det fieusættes pl rePræsentaltskabenødet
Jå ii7gf , r"n-dåE er lr-rggn eveatyrr-forsLaget falder, der nanSler
opuai.i.i"å, soc.nås. z6lt3 fortæliei, at den danærende bestyrelse
i Senlor[ruppen flte kunne stotte forelaget oD- stemerec. "det
duede ikle'?' Var det bare et eventyr ? nej tkke på anden oåde,
;;å-;t-fo"forelaget genfrensatteg 1- 94. Ee-Lmang1er der 4 ste6-
ner for at fåiiiiget \an vedtages ned 213 "flertal. Se 26194.

Eventyr eiler e j, genl.orerne gkaber forteat hl.storie - der tnd-
i.iii'i å"g"" åiånoder 1 1995. 8€ 2Ll9r. I L999 og- 1997 er der
loniakter icllec forenlngen og senloEerne' vi kan bl.?' ^brugestil st,otte "cd-io.eaporgiel 

oi ny lovgivning D.Y. e-Q-16/98 og-
iritri-"aå I iriå"e"å vStcger. Aktlvltlten a-lger. -!leder- gfltol,des

"åå 
ååftagere fra FBr 08 senlorPolltlkken konner 1t{-1 bll.ledet

samt geni6rernes staiusl Nuvareirde fornand elår I 1998 fagt'-?-t
der ikke bgvåi-tale om paladarevolutlon, nen tt vl forteat håber
på steoneret. ae 26198. '

Eventyret får I 1999
orernås udlægntng af
i kredsene, udlanda

ecet loro
våiåg-vfrke frenover- Flere arrenSeneliter

tur ae 24199.

Hvordan dette evåntyr vil tlutte og hvornår, ved JeF tkke'-_!:n -.
Itce nu vlser eventiret/HISTOnIB{ åt Seniorerne er komet foil

"i'[fl""-]-å"nt" 
fo'års kavalkade kan ees i denne udarbejdede

acrapbog, s.;qg. jeg kunne trnke llg blev vlderefert for-,venner
det er et eventJrr og en opændenaE htstorl.e at felge udvikll|8en
lgennen digse lo år.
T11 slut vt1 Jeg gerne bede Elrthe Appelrod og Letf Kann or at
htelpe ned afilitfiinien. Btrtbe har været rcd alle 1o år og

-

EIF l 7 år. lfir koner 'tii "ir"-åt..t". 
f-oc l94J 

,r". ltarte ,L'99 ll5--5 
,sb


