Rapport fra SDA Seniorkoordinator ‐ DDU for året 2015
Ved DDU’s Bestyrelsesmøde 1.Dcember 2014 blev det besluttet at Ledelsen og Seniorkoordinatoren skule
arbejde videre for at finde en model for at Foreningen for Danske Adventist Seniorer, herefter
”Seniorforeningen”, juridisk kunne blive en del af Adventistkirken i Danmark.
På Seniorforeningens bestyrelsesmøde den 20. februar 2015 blev de ændrede vedtægter accepteret og
disse blev godkendt på foreningens generalforsamling den 26. april 2015.
DDU har protokolleret nedenstående beslutninger:
163/ DDUREF‐190415– Vedtægter for Foreningen for Danske Adventist Seniorer (FDS)
Vedtaget: At godkende FDS vedtægter under forudsætning af at det klargøres:
1. Hvem der vælger foreningens formand.
2. Med hvilket interval bestyrelsens medlemmer udskiftes.
3. At foreningen registreres i TED som et ”supporting ministry. ”
164/ DDUREF‐190415– Formand for Danske Adventist Seniorer
Vedtaget: At godkende FDS forslag af Bent Nielsen som formand for de næste 12 mdr.
165/ DDUREF‐190415– Bestyrelsesmedlemmer til Foreningen for Danske Adventist Seniorer
Vedtaget: At give kirkens ledelse bemyndigelse til at finde to medlemmer til FDSs bestyrelse der udpeges af
kirken.
183/ DDUREF‐200915– Formalia
Protokolleres: At Bent Markussen og Henrik Jørgensen indtræder som medlemmer af Foreningen for
Danske Adventist Seniorer.
Seniorforeningens målgruppe er alle Adventistkirkens medlemmer fra 60 år og opefter, samt andre venner
som ønsker at være medlem af et fællesskab. Foreningen har ca. 275 betalende medlemmer.
Foreningen udgiver bladet ”Aktive Seniorer”, 4 numre om året i 850 eksemplarer, og det sendes til alle
medlemmer af DDU (60+) samt nogle danskere i udlandet. Administrationen i DDU er behjælpelig med
printning af adresselabels, medens Foreningen selv står for udsendelsen.
Der har ikke været arrangeret forårsudflugter i 2015, men en enkelt udflugt samt generalforsamling blev
afholdt i Odense.
Det årlige fælles sommerstævne med den Norske Seniorforening blev afholdt i juli 2015 på Skarrildhus i
Midtjylland. Paul Birch var årets hovedtaler, emnet var ”Guddommen”, deltagerne har ønsket at Paul Birch
vil udgive materiale om dette, enten i bogform eller på CD. Stævnet blev en stor succes med fuldt hus, gode
kurser og udflugter.
Ligeledes arrangeres der to jule‐sammenkomster, den 8. november i Nærum (68 deltagere) og den 22.
november i Lille Nørlund (88 tilmeldte + venteliste).
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Alle aktiviteter er med egenbetaling og økonomisk sørger vi for, at udgifterne dækkes. Den største udgift er
lay‐out, trykning samt forsendelse af bladet ”Aktive Seniorer”, hvilket medlemskontingentet skulle dække.
Det er en opgave at holde adresselisterne opdateret og helt á jour med Foreningens medlemslister, da det
er en målgruppe med hyppige ændringer.
Jeg vil igen i år nævne, at Seniorforeningens bestyrelse ser et sort behov for en aktiv besøgstjeneste ud fra
alle menigheder. Tidligere var besøg til medlemmer mere en aktiv del af Præstens arbejde, men realistisk
set er det kun meget få, der stadigvæk ser det som deres opgave. Ved kontakt til menighederne er svaret,
at dette er Menighedstjenernes/‐søstrenes opgaver, men samtidig er den feed‐back vi får fra senior‐
gruppen, at de er ensomme og meget sjældent får besøg fra deres menighed. Derfor et ønske til DDU om,
at der gives undervisning/orientering til menighederne om dette behov.
SDA Seniorer har ofte problemer, der gør det fysisk vanskeligt for dem at deltage aktivt i kirkens arbejde, og
derfor let bliver isoleret og føler sig ensomme. Hvis vi ser på Kassererens statistikker, er denne gruppe dog
ikke uden betydning for kirkens økonomi. En god del af Seniorerne har stadig meget at tilbyde kirken og er
mange steder den bærende gruppe i den daglige drift af menighederne. Nogle har fået mere tid som
pensionister og vil gerne være aktive, hvor de kan. Disse resurser har vi brug for, og de må ikke blive
oversete.
Da det ikke lykkedes at finde en ny Formand for Seniorforeningen før Generalforsamlingen i 2015, så
accepterede Bent Nielsen at tage endnu et år, dog er en valg‐komité nu igen etableret for at foreslå ny
formand og bestyrelse før generalforsamlingen i 2016. Ifølge de nye vedtægter skal der nu være
generalforsamling hvert 3. år, og den skal falde samme år som DDU’s Generalforsamling, derfor må
Seniorforeningen have generalforsamling to år i træk.
Doris Jørgensen / November 2015
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