Seniorer, der vil videre.
Seniorgruppen blev eableret for snart l0 ar sidea - n€nrlig i maj måned 1990 - mod d€t formrål bl.a. at vær
forum for et altil4
&llcsdob, hrpr de der ønsker det kan d€ltage i alCivitet€r, der gfu ud på
sæfre fingemaftryk prå ahuelle spørgsmål, qg beskæftige sig med socaftistoriske emner. Anbidm€n 1,1r
ag!
at seniorgruppen skulle være tænlsetantr/icl*ank for udvelsling af eråriqg i udøvelse af sociatt a$ejde.

Der er da også sket nogle ting i d€n forløbre ti4 nr€n man har nænrpst idtryk af, d Dansk Socialrårlgiverl
ening som tådT ilfte tidligere har haft tcendskab til dler vist qmderlig interesse for de muligbeder/r€s;Mq
der ligg€r geNrt i dme gfuppe aftidligere alcive socialrådgivere Cr€o€ralfrrsanlirg€n i lgtt besluttode der
for, æ det slaille der laves un på- Nu slnrlle sniorgnrppen a6ejde på at blive mere qmlig i landskabet, ogl
at opnåeir ændret status i Sociarådgiverbrcningen, såbdes at senioreræ hnæ btfuevalgUare og å stannt

r* til gwraforsamling€r q

repræsentautslcab. Nu er dst dog ikke sådan, æ Scniorgruppen h,p skal værre I
d€r4 d€r ønsker at fortsætle m€d at være aktirrc indenfor da ågliæ og det ågpolidsko. Der skal værre lige
s
nryet plads som hidil, til de medlerrnrer, der ønsker, d s€niorgrupp€Nl *sløl være fonrn for et atth/t lgnm
ratllgt ftllesskab". Det etre slcal ikke udeluk*e det and€t.

Det kræver natuligvis €t mgget grundigt fura6ejde for æ breningeir som

srådan på længe6e slgt kan fl øje p
og acc€pter€ os sdn ligeværdige medlemmer og derurod et altiv for foreoiugen. En af mrtoderne, som vi har
valgt for æ bliw nrere synlige. er at frrsøgp at €tabkre dirææe aldivitfter såvel for seniorer sqn for aldive

nædlerrer i bkalmrådcræ. Da vore økomrislrc mfoller er bqrasode, cr det piskcnde nøÅ/€odigt at vi fr
kontaldtil qg støtt€ fra de fonkelligelæddor€nirycr. Defieer tangt fia lyld,edes alle stok, aryivJigttøi
flere kredsforenirycr i d€rcs buAgahnlng slet ikkc bar rqnøt rø ahiøacr på d€6e mrådc.-Men enkelæ
krcdse bar virlrelig vist en positiv vilje - sm vi a yderst tar,n€rrlige for - tit a1 iarmrtejæ mod initiatirrraga
fra sentorgruppen bl.a. har de værct viligp tit at still€ økmsni fil rådighod frr vore alCi"it6rr. Da drejeriig
om knodsforeningenre i Ååus ard, Fyns affi og Fredcrilaborg amt.
I frederiksborg arf nodsafie vi allerede på årsurødet i l99t en socialpolitisk arbejdsgrup,pe bestående af 3
seniorer fta Frederilsborg amt og 2 fra Københarms amt. D€om€ artejdsgrrrype h"t
næd etableriag a
teenqdage, dcr henvendsr sig primært til seniorer, arbejdsløse socialrådghrer, alene "tbqidrt
sociapådgivere. Men i &
uæGhing der er ptads også til andre iuteresserede roafe"rme.. Den store støto fra kredsfoåiryensåvel

måde bar såldes gict,a vi harlilm€tsngag€re optagsholderc og låne/t"i,lokaler
heldag$nøder har vi Og$ kunmt tilby& kafrc og fr,okost. Ibr har all€r€do l,ræfet afhol& 3 t€madage, sørhar drejst slg orndenn1c socialtovgirnring intæratimsloveq livskrialitct og pension.
Der bar vær€t et tilfredsstillendefrremmøde. f,let er vort båb, at det vil gå op for d€ øvrigs krodsforeninger, æ
der blandt deres senionnodleruner er et pdeNtiale, det er værd æ salse på.
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Også IS har nr vist imeresse for Seniorgruppen. Senest er vi blsrd bo& om at
C ind i aå€jdd rrcd en senior@itik- Vi havde en drøftels€ i bo$yrolsea i soptember m ernnet. Og &r er nedsat en lille arbqidsgnrppe,
der på Uaggrund afdrsftdsen i bestvrelsen slsal lc@ mod et opleg til bestyrelsesmødet i doc;her,
rå vi er
i,.klartild mødcsrrdHB prirno'år 2æ0. Vi erqså l^ngt ftume nna uOar*jOetseoafa forshgqtrq.b
I gtundelso for en ætt&ing af $a$s for senitxnrodlms. Defre forsfu stral ligclodcs drøftes nod-llB eUHru,
så detlon behædbs på vor
i n4i månodog fodrilbdlig på rep<nødø i dooemb€r.

MelbS'i Ost&er tq99
Per Egcbak

I

'

(e-mhil:bgfll30@vip.ctåcrcirydk)

.:,

