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Netværk 50+

Kære netværksvenner!

Endnu et år er gået og et nyt står for døren. Vi har efterhånden prøvet det nogle gange. Nogen flere
end andre. Meget er sket i verden i 2016 og ikke alt lige behageligt, vel snarere tværtimod.
For os i Netværket var det året efter Jens-Peter Bekker, kan man sige. Jens-Peter har betydet meget
for JID og især Seniorgruppen. Uden at forklejne andre er det vel et spørgsmål om, om der havde
været noget uden ham. Opstarten var både langvarig og sej.
Desværre må vi i fremtiden også undvære hans samlever og trofaste deltager i vores aktiviteter
gennem ca. 15 år, Conny Espersen. Der var skaffet mulighed for, at hun kunne have deltaget på
medlemsbetingelser, men boende på Nordals og uden kørekort har hun måttet se i øjnene, at det
ikke er praktisk muligt at være med.
Vi kan i dag med tilfredshed konstatere, at det i 2016 er lykkedes os at følge sporet. Vi har haft tre
meget fine arrangementer med fin tilslutning. Septembers arrangement blev af en eller anden grund
godt nok lidt afbudsramt, men vi var alligevel en pæn flok, der havde en fin dag i den midtjyske
natur begunstiget af flot vejr. Stor tak skal lyde til tovholderne for deres indsats.
Vi så glædeligvis også en del nye ansigter i årets løb. Spændende er det, om de også dukker op i det
nye år. Det kan ikke skjules, at der hen af vejen har været en del, som er kommet en enkelt gang
eller to, og så har vi ikke set dem siden. Vi har alle et fælles ansvar for, at nye ansigter føler sig
hjemme i vores kreds og får lyst til at komme igen.
Modsætningsvis kan vi også se, at nogen, som er blevet uddannet sammen, men derefter spredt
ud over landet, bruger vores arrangementer til at træffes, og det er da glædeligt.

Med hensyn til det kommende år ser det i øjeblikket ud til at rumme mulighed for jer til at komme
med forslag til mulige arrangementer. Eneste konkrete arrangement på nuværende tidspunkt finder
sted på Juelsminde-halvøen d. 19. maj , hvor Erling Hisselholm er tovholder. Derudover regner vi

med, at Thomas Nørgaard arbejder med et arrangement sidst på sommeren, formentlig på Fyn.
Initiativ er, som sagt, derfor meget velkomment og nødvendigt, hvis vi ønsker et vinterarrangement.
Vi har imidlertid også arbejdet på et lignende. Vi havde Peter Gemælke på hånden i februar, men
kunne ikke rigtigt finde noget at kæde ham sammen med, så det er foreløbig lagt i skuffen.
Medmindre, at andre har en idé til, hvordan han kan indgå i et netværksarrangement, ses vi ikke før
den 19. maj.

Til sidst vil vi godt understrege, at vi tre nok har påtaget os at holde sammen på flokken,
men at det absolut ikke er ensbetydende med, at vi vil gøre alt arbejdet. Det må og skal være et
ansvar, som vi alle deler her i Netværk 50+.

De bedste ønsker om et godt nytår til alle.

Ulla Clausen
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Mogens Fiil

