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EXTENSIONNYT NR. 3, 2018-2019 
Nyhedsbrevet sendes til extension-formænd og præsidenter, som har ansvaret for at orientere 
udvalg og medlemmer i klubberne. 
 

Komiteen 

Birthe Sonne fra Region 1 er ny i extensionkomiteen og afløser Lotte Christensen. 

 

Orange dage 2019 

Nogle klubber var meget kreative omkring orange dage i 2018. Vi opfordrer derfor alle RPD’er og 
Extensionudvalg til at samarbejde og evt. koordinere mht. arrangementer i regionerne. 

 

Samtalecafé 2020 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er samtalecafé 2020 aftalt til den 9. marts (evt. den 8. marts) med 
temaet: 

Ligestilling inden for uddannelser - herunder stop sult. 

I den forbindelse minder vi om, at det er en god ide, at booke plads på biblioteket allerede nu. 
 

Extensionkursus 2019 

Extensionkursus 2018 var en stor succes, og der afholdes et tilsvarende kursus den 12. oktober 
2019, hvor også Mette Rix (som var på L&R) vil undervise. 
 

Materialer fra klubber til hjemmesiden 

Kun 12 klubber har indsendt materialer til fælles brug/inspiration fra hjemmesiden. Jeg vil meget 
gerne have mere! 

Vi bruger sommeren til at gennemgå det indsendte og får lagt noget på hjemmesiden i god tid 
inden det nye klubår.  

VIGTIGT: nogle klubber har fundet det svært at samle tidligere materialer op (invitationer, foldere, 
opslag, annoncer m.m.) Det er forståeligt, men I kan hjælpe fremover, ved at indsende 
kommende materialer i kopi til mig. 
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Status på unionens klubber 

Der er ikke forandringer siden sidst, men jeg opfordrer alle klubber, der er godt kørende, til at 
stille sig til rådighed for de klubber, der kæmper med lavt medlemstal. Det ville være godt med en 
slags mentor-ordning, hvor de to extensionudvalg samarbejder om at skaffe flere medlemmer til 
den nødlidende klub. 

Lige så vigtigt er det, at klubber, der kæmper med lavt medlemstal, selv beder andre klubber om 
hjælp – inden det er for sent! Og – i min optik – er det for sent, hvis man har et meget lavt 
medlemstal, og alle medlemmerne er 70 år eller derover. For så er det meget svært at få yngre - fx 
de 50-årige, der er i arbejde, til at deltage i vores organisation, fordi de ikke mener, de har noget 
til fælles med medlemmerne. 

Jeg ønsker alle en god sommer – så vi er klar til at ”trække i arbejdstøjet” til september. 

 
Mange venlige hilsner 

 

Grethe Lambrecht, SI Næstved 
Formand for Extensionkomiteen 


