DAGENS PUNKTER

ELEKTRONISK POST

Kl. 13.30

Frirumsdebat om ulve

Kl. 15.30

Skolekredsmødet

Kl. 19.00

”Voksenliv
- forskning og fortælling”.
Tankevækkende underholdning ved brødrene
Thomas og Kristian Kirk,
storyslam/historiefortællere.

Vi vil gerne kommunikere
elektronisk med jer. Så kommer
nyheder og indkaldelser hurtigere
frem, og vi sparer på portokontoen.
Hvis du er enig og også hellere vil
modtage post fra os elektronisk, så
send din e-mail-adresse til
kontor@seniorhoejskolen.dk

Efter mødet er I velkomne til at blive
og spise med. Tilmelding senest
mandag 15. april kl. 14.
Bemærk, vi tildeler pladser efter
først-til-mølle-princippet .

OBS: Når du afleverer din e-mailadresse til SeniorHøjskolen, har du
sagt ja til, at vi fremadrettet sender al
post til dig på denne måde. Du kan til
enhver tid kontakte kontoret for at
ændre det. Og når det nye katalog
udkommer ved årets udgang, så
lander det selvfølgelig stadig i din
almindelige postkasse.

TILMELDING TIL SPISNING EFTER MØDET
Skolens kontor: tlf. 97 89 10 11
Email: kontor@seniorhoejskolen.dk
Web: www.seniorhoejskolen.dk

Senest tilmelding mandag 15. april kl. 14

På gensyn 25. april kl. 15.30

Degneparken 22 . Nørre Nissum . 7620 Lemvig,
Tlf. 97 89 10 11 . www.seniorhoejskolen.dk

25. APRIL 2019

2019

Indkaldelse til skolekredsmødet
25. april 2019 kl. 15.30

Kære venner og medlemmer af skolekredsen på SeniorHøjskolen
2019 er godt i gang og en stor tak til jer alle for at tage godt imod vores katalog og vores tilbud. Der er personale, elementer og kurser, der bliver genkendt og favnet. Og så er der alt det
nye, som vi hvert år spændt prøver af med jer.
Nyt for jer i 2019 var især, at vi flyttede på skolekredsrabatten, så det nu ikke kun er os, der
bestemmer, hvornår I kan få rabat: Vi ville gøre det mere smidigt og fleksibelt for jer, så I fra
2019 kan lægge den ene rabat på det kursus, der passer jeres planer bedst. Der er stadig fast
rabat til skolekredsmedlemmer på kurset med skolekredsmødet i april. Der er stadig rabat til
alle i husstanden. Den fleksible rabat er blevet modtaget godt af jer, og det er vi glade for.
I oktober havde vi besøg af Kulturminister Mette Bock efter hendes lovforslag om yderligere tre
seniorhøjskoler. Vi ville gerne fortælle hende, hvordan vi laver folkehøjskole for seniorer, og
det fik vi mulighed for. For at kunne fortælle hende det, måtte vi vide, hvem vi selv var i alt
dette postyr, det skabte, så medarbejdere og bestyrelse fik gravet ind til vores DNA på verdens
ældste seniorfolkehøjskole. Centrale sætninger i DNA’et er,

 at SeniorHøjskolen hviler på en europæisk, kristen, grundtvigsk højskoletradition.
 at alle, der tager hjem fra et ophold på SeniorHøjskolen, har fået oplevelser med
vestjysk natur og kultur.
 at vi appellerer til hjerte & hjerne, til hånd & fod i vores faglige indhold.
 at den grundlæggende præmis er: At lære nyt og blive inspireret, oplivet og oplyst kender ingen
alder.
Vi sørger for at planlægge vores kursusudbud og aktiviteter, så de hviler på SeniorHøjskolens
DNA og værdigrundlag. Skolekredsen kan aktivt være med til at påvirke det gennem jeres repræsentanter i bestyrelsen: Bestyrelsen har SeniorHøjskolens DNA til eftersyn hvert år.
Overgangen til digital post
I 2018 begyndte vi i højere grad at udnytte de muligheder, digital post til jer kan bringe.
For vi kan konstatere, at en del af de breve, vi sender jer, ikke når frem. Eller når frem med stor
forsinkelse. Og til en meget høj porto.
I kan selv aktivt vælge, om I vil modtage dette nyhedsbrev og indkaldelsen til skolekredsmødet
digitalt. Hvis du læser dette på din skærm, har du valgt det. Hvis du fik dette brev i en kuvert,
så har du ikke valgt det. Læs mere på bagsiden af denne indkaldelse.
Vi har sendt ca. 8 nyhedsbreve ud årligt på e-mail, og vi har fået givet hjemmesiden et helt
nyt udtryk, der forhåbentlig er enkelt at finde rundt i, og som matcher vores katalog. Desuden
bliver der i løbet af 2019 mulighed for dankortbetaling direkte på hjemmesiden ved tilmelding.
Bålhytteindsamling
Flere af jer har bidraget til en ny bålhytte til SeniorHøjskolen. Vi vil gerne anmode på Skolekredsmødet om, at vi må bruge pengene anderledes til fx havemøbler eller andet udendørs.
Det er en større mangel end bålhytten. Vi uddyber på Skolekredsmødet og glæder os til jeres
kommentarer og ideer her.
Tak igen for alle samtaler og diskussioner i 2018. Vi håber at se mange af jer til mødet 25. april
2019. Til diskussion, samvær og latter.
Venlig hilsen

Skolekredsmøde på SeniorHøjskolen 2019
Kære skolekredsmedlemmer
Hermed følger indbydelsen til at deltage i årets skolekredsmøde

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 15.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af regnskab 2018
5. Indkomne forslag
6. Indsamlede midler til bålhytte: Ønske om at bruge dem til andet
7. Fastsættelse af kontingent: stadig kr. 200,8. Valg af skolekredsens medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter
9. Eventuelt
På valg til bestyrelsen er Annette Lind & Freddi Møller. Annette Lind genopstiller
ikke. Freddi Møller og Svend Gade opstiller. Ole Margon Madsen og Erik Høgsgaard
opstiller som suppleanter. Er der andre, der ønsker at stille op, eller at opstille en
kandidat/suppleant, kan dette ske på mødet.
Du kan rekvirere en kopi af årsregnskabet ved at kontakte kontoret inden
skolekredsmødet.
Kl. 19.00 er der festlig underholdning ved brødrene Kristian og Thomas Kirk.
For de af jer, der endnu ikke har betalt skolekredskontingent for 2019
på 200 kr. medfølger et girokort, i det tilfælde I ønsker fortsat medlemskab.
Eller I kan vælge at overføre til vores bankkonto 7730-000 2024409.

Med venlig hilsen
Henrik Sommer
Bestyrelsesformand

