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Kære pensionister i kreds 21. 
 
Som jeres kongresdelegeret vil jeg ønske alle et rigtig godt nytår med håbet om, at vi på flere 
områder går mod lysere tider. 
Jeg vil gøre lidt status over pensionistarbejdet i 2015. 
Først lidt tal: I kreds 21 er vi p.t.  326 pensionister, heraf 53 ikke-betalende ( 75 år og ældre ). 
I DLF er der et stagnerende medlemstal på ca. 53.000 aktive og et stigende antal pensionister på 
godt 20.000. 
På kongressen i september 2015 blev det vedtaget at holde kongres hvert år samt at reducere 
antallet af hovedstyrelsesmedlemmer fra 20 til 18. 
Pensionisterne har ét hovedstyrelsesmedlem, så der kunne der ikke skæres ned. 
Vores dygtige hovedstyrelsesmedlem igennem 8 år, Greta Jørgensen, valgte at stoppe, og tidligere 
kongresdelegeret Birgit Bruun (Roskilde – engang Ballerup) blev uden modkandidat valgt til 
hovedstyrelsen. 
For kreds 21 gik valget som bekendt godt, idet både Morten Refskov og Jeanette Sjøberg blev 
valgt. Greta har leveret en kæmpeindsats for at få pensionistarbejdet til at fungere. Hun har dog 
ikke forladt området helt. Hun samt 9 andre (deriblandt undertegnede) blev på pensionisternes 
årsmøde valgt til kongresdelegerede. 
De kongresdelegerede fungerer som bagland for vores hovedstyrelsesmedlemmer. 
Årsmødet, der afholdes sidst i august – begynd. af september består af 4 rep. fra hver af de 11 
forpligtende kredssamarbejder (der har erstattet de gamle amter ). 
Fra kreds 21, frakt. 4 sender vi 2 repræsentanter til ”Det forpligtende kredssamarbejde  i 
Hovedstaden Vest”. Her drøftes ting af fælles interesse, og hvert andet år vælges 4 rep. til 
årsmødet. I år er der valg. 
 Til at repræsentere kreds 21 i Hovedstaden Vest skal vi desværre finde en erstatning for Peter 
Hermansen, som vi mistede den 20 marts 2015. 
I får snart en indkaldelse til fagligt møde d. 2. marts, hvor vi blandt andet evaluerer foreningens 
pensionist-kurser. 
I får her nogle vigtige datoer for kommende kurser. De slås op i Folkeskolen i løbet af februar. 
Hold øje med dem ! ! 
2016: 
27. – 29. juni: Seniorkursus 01: Frederiksdal : Politik og Christiansborg. 
  4.  -   6. juli : Seniorkursus 02: Gl. Avernæs:   Film. 
  6.  -   8. juli : Seniorkursus 03: Gl. Avernæs:   Øl og lokalhistorie. 
11. -  13. juli : Seniorkursus 04: Skarildhus:      Kunst og kultur. 
 
13. – 17.juni 2016: Nordisk Pensionisttræf: Storebæltscentret, Danmark. 
 
 
 



Lokalt laver vort aktivitetsudvalg nogle meget populære udflugter med godt indhold, fagligt og 
socialt. Søgningen er enorm. I år har René Larsen endvidere stået i spidsen for en meget vellykket 
tur til Bruxelles med besøg i Parlamentet og Kommissionen samt tid til at være alm. turist i byen. 
Lars Nilsson har endvidere lovet bistand m.h.t. redigering af en pensionist - folder med nyttige 
oplysninger (især henvendt til nye pensionister) samt indlysende fordele ved stadig at være 
medlem af DLF. 
På kongressen blev flygtningesituationen berørt. Anders Bondo lovede, at DLF ville tage kontakt 
med diverse humanitære organisationer på området. Han appellerede til pensionisterne og lovede 
et centralt udspil. Jeg håber, at vi snart får en melding om, hvordan DLF vil gribe arbejdet med 
flygtninge og især flygtningebørn an. 
Jeg håber, at I alle har haft en god juleferie med livlige diskussioner om landets aktuelle situation. 
 
Vi ses til fagligt møde d. 2/3  samt til generalforsamlingen d. 11/3. 
 
Med venlig hilsen 
 
Kaja Eggers Rasmussen 


