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Denne pjece indeholder 
oplysninger til dig, der som 
medlem af Socialpæda-
gogerne Storstrøm er 
medlem i Senior-sektionen, 
eller til dig, der som aktivt 
medlem af Social-
pædagogerne Storstrøm er 
fyldt 60 år og skal forlade 
arbejdsmarkedet. 
 
Læs denne pjece og søg 
flere informationer på vores 
hjemmeside. Du er også vel-
kommen til at ringe til kreds-
kontoret eller til formanden. 
 
SENIORSEKTIONENS FORMÅL 
Det er sektionens mål at samle 
medlemmerne og styrke deres 
mulighed for at arbejde med 
seniorpolitik, pensionspolitik, 
ældrepolitik. 
Det er desuden senior-
sektionens opgave at samle 
medlemmerne omkring sociale 
og kulturelle aktiviteter og få 
mulighed for at møde kendte 
og ukendte kollegaer. 
 
SENIORSEKTIONENS ØKONOMI 
Seniorsektionens aktiviteter 
finansieres ved en kombination 
af egenbetaling og tilskud fra 
kredsen. Aktiviteterne holdes 
altid på et rimeligt niveau. 
 

 

  
INFORMATION TIL MEDLEMMERNE 
Orienteringer om aktiviteterne i 
seniorsektionen gives normalt via 
annoncering i Socialpædagogen. 
Hvert år i januar kan der på 
hjemmesiden læses hvilke tilbud, 
der gennem året påtænkes at 
blive gennemført. 
Herunder også datoer for 
bestyrelsesmøder og 
generalforsamling, samt 
mødereferater. 
www.sl.dk/Kredse/Storstrøm/ 
senior 
 
LO FAGLIGE SENIORER 
Du kan som medlem også deltage 
i LO Faglige Seniorers aktiviteter. 
Deres hjemmeside er: 
www.losenior.dk 
 
Du kan ved udfyldelse af talon i 
det materiale, der udsendes hvert 
år i januar, abonnere gratis på LO 
Faglige Seniorers blad: Liv og 
lidt mere. 

 
SENIORSEKTIONENS AKTIVITETER 
Seniorsektionen afholder tema-
dage, udflugter, kulturelle 
arrangementer, julefrokost, 
ferierejser og deltager i lands-
møder. Du kan frit deltage i disse 
arrangementer, og det vil fremgå 
af de enkelte annonceringer, 
hvilke evt. betalinger eller andre 
vilkår, der er gældende. 

 

                                  
TEMADAGE 
Annonceres normalt i 
Socialpædagogen og på 
hjemmesiden. Arrangementerne 
er gratis 
 
UDFLUGTER 
Annonceres i Socialpædagogen 
og på hjemmesiden. Der er tale 
om 1-dages ture på Sjælland og 
tilgrænsende øer og lande. Der 
vil være deltagerbetaling, og evt. 
ægtefælle eller samlever kan 
deltage mod betaling. 
 
KULTURELLE ARRANGEMENTER 
Annonceres i Socialpædagogen 
og på hjemmesiden. Det kan 
være en teaterudflugt eller et 
arrangement lokalt. 
Deltagerbetaling kan forventes. 
 

 

  
JULEFROKOST 
Annonceres i Socialpædagogen og 
på hjemmesiden. Afholdes normalt i 
Hollænderhaven i Vordingborg. 
 
JULETRÆ 
Holdes hvert år i slutningen af 
november i Hollænderhaven i Vor-
dingborg. Arrangementet henvender 
sig til socialpædagogerne og børn 
samt bedsteforældre eller andre, der 
ledsager børnene. 
Deltagergebyr : 25 kr. 
 
FERIEREJSER 
Sektionen annoncerer i samarbejde 
med øvrige kredse på Sjælland en 
årlig udenlandsrejse med bus, tog 
eller fly. Normalt 4-7 dages varighed. 
 
Rejsen annonceres i 
Socialpædagogen. 
 
LANDSMØDE 
Annonceres normalt i 
Socialpædagogen. Det er en 3-
dages konference med deltagere fra 
hele landet. Der er foredrag, 
underholdning og samvær. Der er 
egenbetaling, men der gives 500 kr. 
tilskud fra seniorsektionen. 
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SEKTIONENS LEDELSE 
 
Seniorsektionen ledes af en 
bestyrelse på 8 medlemmer, der 
ifølge seniorsektionens vedtæg-
ter vælges på en årlig indkaldt 
generalforsamling i 1. kvartal.   
 
Det er bestyrelsens opgave at 
arrangere de nævnte aktiviteter. 
Bestyrelsen samarbejder med 
kredskontoret og kredsbestyrel- 
sen om disse opgaver. 
 
Vi modtager gerne forslag til 
arrangementer, der kan styrke 
sektionens arbejde. Kom og vær 
med og samtidig få mulighed 
med at mødes med kendte og 
ukendte kollegaer. 
 
Seniorsektionens bestyrelse kan 
findes på kredsens hjemmeside. 
Du er altid velkommen til at 
henvende dig. Kredskontoret kan 
henvise til seniorsektionens 
formand, hvis du har spørgsmål. 

 
 
 
 
 

SOCIALPÆDAGOGERNE 

Storstrøm 
 
Kæpgårdsvej 2 A 
4840 Nr. Alslev 
Tlf. 72 48 65 00 
 
Mail: storstroem@sl.dk 
 
Hjemmeside:www.sl.dk/storstrøm
/ seniorsektionen 
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