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Så er 2020 ved at gå på hæld… 

…. og hvad har vi så nået i år - tja, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal begynde …. for jeg hører alle steder at der ikke er sket en ”BIIIP” i 2020, men jeg synes nu 

nok, at der trods alt er sket en del i vores forening: 

• Vi fik planlagt et super godt program til årsmødet – som jo så desværre måtte aflyses 

• Vi fik afholdt nogle møder i forretningsudvalget…. både fysisk og virtuelt – desværre måtte vi aflyse bestyrelsesmøderne 

• Vores nye medlemssystem blev søsat – det kan I læse mere om i dette nyhedsbrev 

• Vi fik heldigvis afholdt regionsmøder i alle regioner - lettere forsinket…. I kan læse referater fra de enkelte regioner heri 

• Og her sidst på året så vores nye hjemmeside dagens lys – vi håber I synes om den… vi synes den er lidt mere nutidig og overskuelig 

Forhåbentlig mødes bestyrelsen i marts for at planlægge årsmøde 2021 – men det er selvfølgelig stadig uvist i skrivende stund…. 

 …. på mange måder et fuldkommen vanvittigt år, hvor ingenting har været som det plejer. Men en ting er sikkert det bliver jul og nytår lige om lidt – så pas på jer 

selv, jeres nærmeste og alle de andre I møder i jeres hverdag. 

Rigtig glædelig jul og ha’ et fantastisk nytår – jeg håber vi ses i 2021! 

Mange julehilsner Gitte Boelt, formand 
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I Region Nordjylland blev regionsmødet langt om længe gennemført mandag den 26. oktober. 
 

Held i uheld.. efter Corona-restriktionerne endte det med, at der var kun 9 tilmeldte, hvilket gjorde at vi kunne gennemføre arrangementet med god samvittighed - 

med afstand og mundbind. 
 

Vi startede med at male vores eget "fine" krus hos Art by Me i Ålborg, hvilket var en sjov prøvelse for os alle, da ingen af os havde prøvet at male før, med 

mange forskellige teknikker, - men det var virkelig både sjovt, spændende og hyggeligt. 
 

Herefter var der aftensmad på en skøn restaurant, hvor vi fik afholdt vores generalforsamling. Efter en kort briefing fra Linda om året der var gået (ikke mange 

begivenheder) var der valg af suppleanter. 
Heldigvis havde både Lene og Charlotte sagt ja til genvalg, så det var hurtigt gennemført. 

VI loggede selvfølgelig på og sagde skål til de sekretærer, som havde valgt at være med i den fælles, landsdækkende skål på teams i anledningen af, at hvis alt 

havde været “normalt”, så havde vi siddet til middag på Nyborg Strand og været midt i vores årsmøde.... 
 

En fantastisk hyggelig aften med en lille flok, hvor der var gang i snakke- og lattermusklerne fra 1. fløjt. 

Bestyrelsen i Nordjylland: Lisbet Houmøller, Linda Nedergaard Jensen & Mariann Weinreich 

Suppleanter Charlotte Dahl Albertsen & Lene Trangeled Christensen 
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Region Midtjylland var den 3. september 2020 på en spændende guidet tur til Givskud ZOO. Vi fik lov at komme bag kulisserne. Vi var 35 kvinder af sted og 

blev kørt rundt i en bus til de forskellige dyr. 

Vi så vilde heste, kameler, store oddere, gorillaer, næsehorn og brillebjørne. 

Vidste du for øvrigt: 

• At hornet fra et næsehorn er lavet af hår? Og at et horn er 1 million værd pr. kg. på det sorte marked, skræmmende ikke. 

• At en odderfamilie kun får det antal unger som der er voksne i familien. 

• At en kamel kan drikke op til 100 liter vand på 10 min. Den kan faktisk gå i 8 måneder uden at få vand! Og dens pukler indeholder ikke vand, men fedt. 

• At en gorilla og et menneske har 98% ens gener. En orangutang og et menneske 98,5%. Vildt ikke 

Der var valg til hovedbestyrelsen og alle blev genvalgt.  

Efter generalforsamlingen var der lækre jordbærtærter, traditionen tro. 

Bestyrelsen i Midtjylland: Lisbeth Vesterholm, Gunver M. Jakobsen & Lotte Sødal Rosenlind 

Suppleanter: Line Schmychker, Mette Eg Olesen & Krestine Lunde Augustinussen  
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Region Syddanmark havde indbudt til arrangement torsdag den 27. august.  

Turen gik til Sønderjysk skolemuseum i Sommersted og efterfølgende til Elmegaarden. 

Vi mødtes udenfor museet i dejlig solskin – 17 medlemmer var troppet op. 

Kl. 15.30 blev vi budt velkommen af en herre som ville vise rundt i den gamle skole og fortælle lidt historie. 

I år er det 100 år siden Sønderjylland blev genforenet, eller indlemmet i Danmark. Der blev fortalt om tiden under tysk styre 1864 – 1920, skolens vilkår under 1. 

verdenskrig og fordanskningen af skolen efter genforeningen i 1920. 

Vi sad i skolestuen som var møbleret som dengang – bl.a. skrivepulte. Der var både tyske og danske undervisningsmaterialer, f.eks OLE BOLE ABC, et bidrag til 

dansk skolebogslitteratur. Der var bogskab med dyr og fugle i, der var håndarbejde hængt op – fine broderier – og så selvfølgelig også en meget flot kakkelovn i 

den ene ende. 

Vi kom rundt i huset som skolelæreren boede i. Der var kun 1 lærer til ca. 60 skoleelever. Eleverne kom på skift. Og så gik de jo også i skole om lørdagen. Alle 

rum stod som var det fra dengang. Jeg tror vi var flere som godt kunne genkende nogle af de ting som var der fra bedsteforældre eller fra skoletiden – meget 

sjovt. 

Der er ca. 15 frivillige tilkoblet skolemuseet, som sørger for rundvisning, forskellige arrangementer og så registreres der jo alt det som kommer ind af materialer, 

kort, mv. som opbevares på loftet – et helt arkiv med alt muligt. Herefter kørte vi ca. 5-6 km til Elmegaarden. 

Kl. 17.00 skulle vi mødes med Ryon som driver Elmegaard, en gård som er gået i arv. Vi blev modtaget og budt velkommen i Forsamlingshuset – en gammel 

hestestald som er bygget om. Her fortalte Ryon hele historien om, hvordan det har udviklet sig fra en helt almindelig bondegård til det som det er nu. Som 

landmand tjener man ikke de store penge, det har man aldrig gjort, og hans far frarådede også ham til at blive landmand. Men han syntes det var dejligt med dyr 

og natur, så derfor ville Ryon gerne føre gården videre, men tænkte, at noget måtte der gøres, hvis de skulle kunne leve af det. Det er blevet til mange ting 

efterhånden. Som sagt forsamlingshuset, som vi sad i, som kan lejes til fester og andre arrangementer - med fruen i køkkenet, gårdbutik, mejeri, 

besøgsbondegård, bondegårdsferie med selvstændige lejligheder og farmwellness. Det sidste skud på stammen som der arbejdes på lige nu er et orangeri, hvor 

man skal kunne sidde og nyde udsigten og markerne og samtidig nyde et glas vin og måske lidt tapas eller lign. 

Vi fik en dejlig middag – benløse fugle med kartofler, gulerødder og blomkål - og selvfølgelig en sovs som smøg sig om kartoflerne. Til dessert 

kærnemælksfromage med en bærsovs til – og bærrene var selvfølgelig fra haven. For en stor køkkenhave var der også med alle mulige krydderurter mv. 
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Efter maden fik vi en rundvisning på stedet og sidst men ikke mindst kunne vi handle i gårdbutikken. Der var mange lækre ting og fristet tror jeg næsten vi alle 

blev.    

TAK FOR ENDNU ET GODT ARRANGEMENT!!!!! Anette Jæger, Odense    

Bestyrelsen i Syddanmark: Birgitte Rosenkjær Hansen, Judith Vølund & Anita Vang Høeg 

Suppleanter: Anne Helming & Jette Rohde Møller 
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Region Sjælland og Hovedstaden havde valgt at slå ”pjalterne” sammen i år, hvor vi har været en tur i Tivoli. 

Den 26. august blev ca. 50 glade sekretærer mødt af København i det smukkeste sensommervejr og opdelt i to hold, udstyret med hver en indlevende guide, 

blev vi vist rundt i den gamle have.  

Tivoli har en lang historie, der går tilbage til 15. august 1843, hvor George Carstensen slog portene op for første gang. Carstensen havde fundet inspiration for 

opbygning af haven, på hans mange udlandsrejser rundt om i verden. Den gang lå Tivoli uden for byporten, men blev hurtigt populært blandt det bedre 

borgerskab i København.  

Der har været mange større og mindre udskiftninger gennem tiden, men der er dog tre fredet områder tilbage – Pantomimeteatret, Parterrehaven samt 

Søbredden. 

Efter en inspirerende og indholdsrig tur gennem haven, sluttede vi af i Grøften, hvor restaurantens direktør kom og fortalte om Grøften gennem tiderne. Grøften 

er en af de ældste restauranter i Tivoli og kan bespise ca. 600 personer. Derefter vi fik serveret Grøftens traditionelle skipperlabskovs.  

Efterfølgende blev der afholdt valg af repræsentanter til bestyrelsen.  

 

Region Sjælland: Her var der valg til både bestyrelse og suppleanter i år. Der var desværre ingen, der meldte sig til den ledige plads i Hovedbestyrelsen i 

Region Sjælland – desværre heller ikke de 3 suppleanter, men de blev genvalgt til suppleanter, og vil tage pladsen på skift. 

Bestyrelsen i Sjælland: Annette Jørgensen & Kristine Strander 

Suppleanter: Lone Børsting, Malene E. Halberg & Tina Teglers. 

Region Hovedstaden: Her var der kun suppleant valg og Lene M. Eigtved ønskede genvalg og som ny suppleant blev Malene S. Andersen valgt ind.n    

Bestyrelsen i Hovedstaden: Jette Pia Clausen, Malene Kjærsgaard Jensen & Nete S. Lundholm 

Suppleanter: Lene M. Eigtved & Malene S. Andersen 

Mange hilsner Jette, Malene, Nete, Kristine og Annette 
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Nyt design på hjemmesiden 

Den 1. november skiftede hjemmesiden til helt nyt, dynamisk og mere nutidigt design. Du finder stadig hjemmesiden på adressen: www.l-fs.dk 

Her ser du et par skærmklip fra hjemmesiden – men gå selv ind og se. 

          

På den gamle hjemmeside havde vi i den seneste tid ikke længere mulighed for at lave de store ændringer, da vores gamle udbyder var opkøbt og overgået til et 

nyt firma. Her i efteråret valgte det nye firma, så at lukke Danhost hjemmesideløsning helt ned og foreslog, at vi skulle flytte vores hjemmeside over til deres 

løsning for hjemmesider, men deres design passede ikke til vores informations hjemmeside, da deres speciale er web-shops og er et meget statisk system.  

Men skiftet til vores nye hjemmeside ligger også i rigtig god forlængelse af vores nye medlemssystem, for der skulle ske rigtig mange ændringer på 

hjemmesiden, da både hele medlemsbasen og også tilmeldinger til vores arrangementer fremover vil foregå via vores nye medlemssystem – og ikke ved at logge 

ind på hjemmesiden som før. Så vores hjemmeside og vores medlemssystem er nu to separate systemer, men vi vil selvfølgelig linke mellem de 2 systemer, så 

indbydelser bliver sendt ud fra medlemssystemet, men de kan også findes på hjemmesiden, hvor der vil være link til medlemssystemet – og det samme gør sig 

gældende med fx nyhedsbreve.  

Håber I vil tage godt imod den nye hjemmeside. 

   

http://www.l-fs.dk/
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Nyt medlemssystem – ForeningLet 

Selvom det er en rum tid siden, at vi startede på medlemssystemet, så har 2020 været et skidt år på mange måder, og alle medlemmer er nok ikke blevet helt 

dus med vores medlemssystem – ForeningLet, så tænker at informationen om medlemssystemet godt kan tåle en gentagelse: 

Den 27. januar sendte vi mail ud til 706 medlemmer, med link, brugernavn og kodeord til vores nye medlemssystem ForeningLet med et ønske om, at I gerne 

måtte opdatere jeres kontaktoplysninger, så vi har de rigtige, da det er fra dette system vi fremover vil sende kontingentopkrævninger ud, men også herfra vi skal 

udsende invitationer til regionsmøder, årsmøder og håndtere tilmeldingerne og opkræve deltagerbetalinger for arrangementerne. 

Hvis du eller din kollega ikke har modtaget mailen fra den 27. januar, så tjek dit spamfilter, og hvis den ikke er der, så send en mail til medlem@l-fs.dk eller 

kasserer@l-fs.dk (2 administratorer), så vi kan se om, vi har de rette kontaktoplysninger på dig og hjælpe dig på. 

Det nye medlemssystem tilgås ved følgende link: https://3087.foreninglet.dk 

Forsiden du vil møde ser sådan ud:  

 

  

 

mailto:medlem@l-fs.dk
mailto:kasserer@l-fs.dk
https://3087.foreninglet.dk/
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Login:  

Du kan logge dig ind i systemet 2 steder: 

  

 

Du kan logger dig på med din e-mail og så det kodeord, du modtog i mailen i januar, hvis du ikke kan huske det, så tryk på glemt kodeord, og du vil modtage en 

mail med et nyt kodeord, det kræver så, at vi har din rigtige e-mail i systemet.  
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Tilmelding til arrangement: 

Du vil modtage en mail med vedhæftet invitation fra medlemssystemet, når der er nye arrangementer, du kan tilmelde dig – regionsmøder – årsmøder. I mailen 

vil der igen være et link til medlemssystemet, som peger ind på ”Tilmelding”: 

  

   

Her vil du så kunne tilmelde dig fx regionsmøde/årsmøde, systemet giver dig kun lov til at tilmelde dig arrangementet i din egen region. 

Du vil også stadig kunne finde indbydelserne til vores arrangementer på vores hjemmeside www.l-fs.dk, men det er som tidligere nævnt ikke længere her du skal 

tilmelde dig. 

   

http://www.l-fs.dk/
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Opkrævning: 

Al begyndelse er svær, og sådan har det også været i forhold til opkrævningsdelen i det nye medlemssystem. Det viste sig nemlig, at Foreninglets systemer ikke 

kunne ”snakke sammen” med vores banks opkrævningssystemer, som vi hidtil har anvendt. Derfor måtte vores kasserer på arbejde og have styr på alle de 

tekniske aftaler, før vi lidt forsinket blev klar til at sende dette års kontingentopkrævning ud via vores nye opkrævningssystem i Foreninglet. 

Når du betaler dit kontingent, kan du gøre det enten via EAN betaling eller via indbetalingskort, som kan tilmeldes betalingsservice. Ikke alle medlemmer var 

korrekt registreret med betalingsmetode, og det gav lidt travlhed i vores indbakke. I kan altid skrive, hvis I står til betaling via girokort men ønsker EAN betaling  

og omvendt. 

Lige pt. er status, at 59 medlemmer er i restance med kontingentbetalingen. Vi kan se, at nogle medlemmer ikke har åbnet mailen med opkrævningen endnu, og 

vi vil forsøge at kontakte jer på anden vis, så vi sammen kan få bragt tingene i orden. Har du girokortet liggende men blot ikke fået det betalt endnu, så skynd dig 

at gøre det. Så undgår vi at bruge penge på at sende rykker ud til dig. 

Vi er ved at komme godt ind i det nye medlemssystem – og synes det er brugervenligt og kan allerede mærke, at det vil gøre det daglige administrative arbejde 

lettere for bestyrelsen, vi håber I også vil komme til at synes godt om det nye medlemssystem, og beklager hvis der kommer lidt børnesygdomme i starten, da 

alle nye systemer kræver en vis tilvænning. 
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Afslutning 

Hold da op det har været et specielt år. For bare 1 år siden ville ingen vel havde troet på, at vores årsmøde kunne blive aflyst. Det skulle der uanede kræfter til, 

for at det ville ske. Nu har vi stiftet bekendtskab med COVID-19, som har kunnet lukke alverdens ting ned. Den har præsteret at sætte et helt samfund, næsten i 

stå. Men lige så stille, er der heldigvis nogen, som er kompetente til at udvikle en vaccine, så vi forhåbentlig kan få vores hverdag tilbage igen.... Heldigvis var 

bestyrelsen fremsynet og der var klart flertal for at aflyse årsmødet i 2020. Det var en meget tung beslutning, men alligevel må vi sige, at det er den bedste 

beslutning, vi til dato har taget. Der havde simpelthen ikke været penge nok “på bogen” til at betale alle de udgifter, som årsmødet 2020 ville have kostet, hvis 

ikke vi havde fået aflyst aftalen med Nyborg Strand og foredragsholdere i god tid. 

Nu kan vi så begynde at tænke over, om der bliver mulighed for at samle så mange på Nyborg Strand “allerede” om 10 måneder. Vi krydser fingre! 

Vores november bestyrelsesmøde var i første omgang udsat til januar. Nu er det så udsat til marts efter de sidst nye restriktioner. Det betyder, at vi allerede er 4 

måneder senere ude med opstarten af årsmøde 2021. Med optimisme kan vi komme langt, men vi skal også være realistiske. Vi lover at gøre alt hvad vi kan, for 

at stable et godt program på benene, hvor vi kan være sociale og blive inspireret, samtidig med at vi vil have fuld respekt for den pandemi, som har raseret hele 

verden i det seneste års tid.  

Ikke mere om COVID-19 – nu vil vi gerne se fremad og først står der en dejlig juleferie for døren, så jeg vil slutte af med ønsket om en rigtig glædelig jul og et 

godt, spændende, lykkeligt og helt fantastisk nytår til jer alle. 

De varmeste julehilsner Gitte Boelskifte, næstformand 

 


