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Atter i år kan vi konstatere et stabilt medlemstal på 42. 

Vi har den glæde at byde velkommen til nogle nye medlemmer: Allan Henriques, 

Martin Agerbak Madsen og Bjarke Schmidt. 

Nogle få har opsagt deres medlemskab enten af helbredsmæssige grunde eller på 

grund af mangel på tid. Vi siger dem tak for den tid, de var med. 

Styrelsen har besluttet at sætte kontingentet op med 50 kroner, så vi trods 

prisstigninger kan fortsætte arbejdet som hidtil. Det skal understreges, at vi fortsat 

ikke ønsker at skabe et stort overskud. Som jeg nævnte i sidste års beretning: ”Det 

er sjovere at bruge pengene sammen på oplevelser og samvær end at samle til 

hobe”.  

 

 

DP-Seniorernes to årlige arrangementer: 

Generalforsamlingen blev afholdt i Hillerød på Farmacon, hvor også middagen blev 

indtaget.  En interessant rundvisning på Frederiksborg museum var en del af dette 

arrangement. 

Det andet arrangement var henlagt til Aarhus. Vi besøgte Skt. Lukas Kirke, hvor en af 

præsterne fortalte om kirken, mens vi blev beværtet med et storslået kaffebord. 

Besøget sluttede med en rundvisning i kirken med mulighed for at kravle op i tårnet 

for at se en fantastisk udsigt over byen. Det sidste indslag var en rundvisning på Aros 

i udstillingen Pas de deux Royal med værker af Dronning Margrethe og Prins Henrik.  



Endnu engang var vi særdeles heldige, idet vi havde en ung, utroligt engageret 

rundviser, der på smittende måde videregav sin begejstring. 

Arrangementet sluttede med en dejlig middag på en hyggelig restaurant. 

Til det første arrangement var der stor tilslutning, men til det andet var vi færre, 

hvilket for en stor del skyldtes, at flere var engagerede i andre gøremål på det 

tidspunkt. Sådan vil det jo være, når foreningen består af engagerede, aktive og 

livsnydende medlemmer. 

I styrelsen fortsætter vi med at planlægge de næste arrangementer ud fra de 

hidtidige præmisser: 

 de skal bringe os rundt i landet, 

 de skal have varieret indhold, 

 der skal være tid til det sociale samvær, 

 og der skal ikke gås på kompromis med kvaliteten. 

 

Vi kan nu afsløre, at næste arrangement planlægges at foregå den 26.-27. 

september i Sønderborg med bl.a. udflugt til slottet og Dybbølcentret. 

 Det andet arrangement i foråret 2015, regner vi med, skal føre os til Stevnsfortet, 

hvor Koldkrigsmuseet befinder sig.   

Begge arrangementer har, kan man sige, på hver sin vis aktualitet. 

Også i år skal der lyde en stor tak for hjælp fra sekretariatet og særlig tak til Ebbe 

Forsberg og Kurt Ernst. 

Og tak til medlemmer og ledsagere for stor opbakning.  

I skal vide, at det betyder meget for os i styrelsen at modtage feedback fra jer. Det 

er til inspiration og giver stof til eftertanke. 


