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Det er med glæde, at vi også i år kan konstatere, at medlemstallet er stabilt. Vi har 44 medlemmer, 

og kun et medlem har valgt at opsige sit medlemskab, men til gengæld kan vi byde velkommen til  

et par nye medlemmer: Anders Langskov og Poul Strandgaard 

I det forgange år fik vi meddelelsen om at ét af foreningens meget trofaste medlemmer Marzen 

Swierstra-Banke var død. Hun var med fra stiftelsen af foreningen, og det var på hendes tidligere 

skole det første møde om foreningens oprettelse blev afholdt. 

Som de tidligere år har vi i styrelsen gennemført to arrangementer.  Det ene i forbindelsen med 

foreningens 5års jubilæum, som vi afholdt i Odense, hvor biskop Kjeld Holm gav et særdeles 

inspirerende foredrag, der gav stof til eftertanke. Et par elever fra Marie Jørgensens skole sang for 

forsamlingen på smukkeste vis.   

Det andet arrangement gik til Gram gamle Kro med en herlig aftenudflugt med bus til Vadehavet 

hvor vi så ”Sort Sol”.  På turen havde vi en særdeles engageret og vidende guide. 

Til dette arrangement kunne vi glæde os over en stor tilslutning, som det også er tilfældet her i 

dag. 

I Styrelsen lægger vi fortsat vægt på at lægge arrangementerne rundt i landet og variere dem mest 

muligt, men uden at gå på kompromis med kvaliteten.  

Vi ved, at det indebærer, at priserne for sådanne arrangementer ikke lader sig holde under det 

niveau, vi er på nu. Til gengæld er vi i vores budgettering meget opmærksomme på at holde 

kontingentet tilpas lavt. 

Det er efter devisen: det er sjovere at bruge pengene sammen på oplevelser og samvær end at 

samle til hobe. 

Hjemmesiden har været og er på sæt og vis stadig et smertens barn. I styrelsen har vi dog 

udarbejdet et nyt lay-out, men den har desværre ikke endnu kunnet blive lagt ud, da det skal ske i 

forbindelse med, at DP foretager en vist ret gennemgribende ændring af hele deres hjemmeside. 

At man i foreningen pt. har meget andet og nok så vigtigt at tage sig af, kan vel ingen betvivle. 

Når den nye hjemmeside er lagt ud, får medlemmerne besked, og så håber vi, at den vil være 

overskuelig og give de nødvendige informationer. 



På styrelsens seneste møde meddelte Per Birkebæk, foreningens gode sekretær, at han ønskede 

at trække sig ud af Styrelsen. Det var med beklagelse, vi modtog den meddelelse, for Per er en af 

den slags charmerende ildsjæle, som enhver styrelse kan nyde godt af. I hans sted er indtrådt Kurt 

Andersen, der hidtil har siddet som suppleant.   Kurt har hele perioden deltaget særdeles aktivt i 

styrelsens arbejde, hvilket til fulde kommer til udtryk i netop dette arrangement i dag, som han 

har en stor andel i at arrangere. Han er som Per en ildsjæl og fyldt med ideer også for de 

kommende arrangementer. 

Vi har blandt andet kontakt til den hæderkronede gamle kostskole Herlufsholm, hvor vi kunne 

afholde næste års generalforsamling. Derudover er vi ved at planlægge et arrangement i efteråret, 

som skal henlægges til Århus med besøg på kunstudstilling med en efterfølgende musik- eller 

teateroplevelse.  

Da vi gerne vil være forud med planlæggelserne, er vi stadig meget interesserede i at få ideer fra 

medlemmerne til fremtidige arrangementer. 

Vi siger også i år tak til Sekretariatet for den interesse og velvilje, vi møder fra alle. Tak, til jer 

medlemmer og jeres ledsagere for stor opbakning. Det er jo jer, der tegner foreningen og gør den 

til det den er: En forening for mennesker, der, selv om de ikke længere virker i deres tidligere job 

eller funktion i privatskoleregi, stadig er aktive og oplevelsesbegærlige og ikke mindst meget 

livsglade. 


