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 idnkaldes til lokalkomite mø  
 
 
 

Lokalbestyrelsens fremtidige virke 

Årsmødet 17.september 2020 
 
 
 

2020 er startet med fuld fart på.   Heldigvis kører    og fortsætter alle 
vores mange aktiviteter og tilbud    videre i år.   Nogle af aktiviteterne 
er dog blevet noget forsinket af problemerne omkring Covid 19. 
 

Bortset fra disse få aktiviteter    som endnu ikke er kommet i gang 

er det rigtigt dejligt    at kunne berette    at det også i 2020    har vist 
sig muligt    at fortsætte med de nyeste tilbud i pakken – træværksted 
under ledelse af Finn Ammentorp.  
 

Ligeså vores oplæsningsformiddage     hvor Dorit Myltoft læser op     
fra bøger hun udvælger     sammen med vores kulturgruppe.   
 

På motionsområdet    fortsætter de nyeste tiltag også    nemlig petan-
gue og bordtennis.     Vi har ligeledes et stort ønske om     at det også 
i 2020 lykkedes for os     at få mulighed for at tilbyde vores medlem-
mer    at spille golf. 
 

Vi satser også mange kræfter på    at vi kan fortsætte samarbejde med 
såvel SeniorRådet som Nyborg Kommune     hvor vi sammen vil 
planlægge en foredragsrække     med indhold af speciel betydning for 
ældre medborgere.    Det er et spændende tiltag    som vi forventer os 
meget af.     I vil blive løbende orienteret herom.   
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I forbindelse med at Nyborg Kommune      har igangsat arbejdet med 
at få lavet en egentlig demensstrategi      har Ældre Sagen fået tildelt 
en plads i den nedsatte arbejdsgruppe.     Det er et arbejde     vi glæ-
der os til at kunne bidrage til.      Demens er jo helt klart eet af focus-
indsatserne     fra Ældre Sagen på landsplan      så det er meget glæ-
deligt     at kommunen nu målbevidst     vil arbejde med fremme af 
dette arbejde.  
 
Som I måske har læst    er det nu besluttet fra kommunalt hold     at 
der skal bygges et Sundhedshus.     Et fantastisk initiativ    som vi 
glæder os meget til     at blive en del af i en kommende arbejdsgrup-
pe.    Det bliver et meget stort Sundhedshus på i alt 5600 m2.    Der er 
afsat rigtigt mange penge på Budget 2021     til at få realiseret dette. 
Det vil ikke være nogen hemmelighed     at vi i Ældre Sagen vil ar-
bejde meget for     at SundhedsHuset  bliver fyldt med alle former for 
godkendte. 
 
Noget vi forventer os meget af      og som er påbegyndt    er det som 
vi kalder      lokale nyhedsbreve.     Vi har med dette fået mulighed 
for     meget hurtigt     at kunne udsende meddelelser     og f.eks. ori-
enteringer om nye tiltag lokalt     eller om arrangementer    meget 
hurtigt.     Vi har jo i dag     kun vores medlemsblad     til at orientere 
jer om disse ting.     Og bladet udkommer jo som bekendt     kun 4 
gange om året.      Derfor er lokale nyhedsbreve    en fantastisk mu-
lighed     for at give Jer hurtig information. 
Så jeg håber at I alle kunne tænke Jer      at modtage disse nyhedsbre-
ve.     Såfremt I vil modtage disse     beder jeg Jer venligst om    at I 
tilmelder Jer hos Søren Torpe     eller hos Lizzi Petersen inden I går 
hjem. 
Jo flere der tilmelder sig     jo mere værdi vil et sådant nyhedsbrev jo 
få. 
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Udover det her nævnte     fortsætter vi også i 2020     naturligvis med 
alle de faste arrangementer     i den sædvanlige indpakning. 
 
Et par af Ældre Sagens valgte bestyrelsesmedlemmer       er også 
valgt til Seniorrådet.      I rådet arbejdes der godt og seriøst sammen 
til fælles gavn    for de ældre. 
I seniorrådet     har alle valgte medlemmer     jo samme rettigheder og 
forpligtelser     og alle i Seniorrådet arbejder for den samme gode sag. 
Men i det daglige arbejde    uden for Seniorrådet      er vi naturligvis 
helt bevidst    om vores forskellige roller     i ældrearbejdet    og der 
er heldigvis    stor respekt om hinandens holdninger. 
Ældre Sagens medlemmer af Rådet     vil gøre sit til     at dette også 
kan fortsætte i 2020 

 
Der er således een ting     jeg kan love den nye lokalbestyrelse.           
I skal nok     få rigeligt at lave i indeværende år. 
 
 
 
Nyborg, den 13.september 2020 

Ib Kruse 
formand 
  
 
 


