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EXTENSIONNYT NR. 1, 2019-2020 

Nyhedsbrevet sendes til extensionformænd og præsidenter, som har ansvaret for at orientere 
udvalg og medlemmer i klubberne. 
 
Orange dage 2019 

I en klub havde man søgt et beløb til afholdelse af Orange Dage og fik 30.000 kr. af Østifterne. 
Klubben havde lys på Valdemar statuen, salg af orange sager samt foredrag. Der var presseomtale, 
omtale på Facebook, og folk fik udleveret orange tørklæder, der kunne ses i byen i mange dage, og 
skilte på indfaldsvejene var pyntet med orange tyl. 
I en anden klub var der lys på Dronning Dagmar, og de havde også uddeling af orange tørklæder. 
En tredje klub havde sprayet flere hundrede sko orange, og der blev solgt bl.a. orange muffins, og 
de fik udleveret en del brochurer. 
En fjerde klub havde orange lys på Kulturhuset og havde foredrag med Sarah Omar. 

Så, der er mange gode ideer, men ikke mange klubber deltog i Orange Dage i ’19. For nogens 
vedkommende fordi det lå for tæt på deres julearrangementer. Måske ville det være en hjælp, 
hvis alle klubber enedes om at lave noget på den samme dag? 
 

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. 

Materiale er tidligere fremsendt, dvs. program og samtalemenu. Vejledningen er blot ment som 
en ekstra hjælp til indledning, hvis man ønsker dette. Hvis nogen mangler materiale, så sig endelig 
til- Vi håber rigtigt mange vil bakke op om arrangementet. 
 

Status på unionens klubber 

Der er i dag knap 1400 medlemmer. I mange klubber går det fantastisk, men i en del klubber er 
gennemsnitsalderen så høj, at det er svært at rekruttere nye medlemmer.  

Vi udsendte et spørgeskema til alle jer aktive medlemmer i efteråret – en trivselsundersøgelse. Og rigtigt 
mange af jer svarede og gav jer tid til at uddybe. Desværre var skemaet forkert udformet, så det ikke var 
muligt at uddrage konklusioner heraf. Det er min fejl – og det beklager jeg. Hvis vi beslutter at udsende et 
nyt skema, bliver det kun med ja/nej spørgsmål – eller skala-spørgsmål enig/uenig, så vi alle kan få noget ud 
af det. 
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Materialer fra klubber til hjemmesiden 

Der er indkommet en del materiale fra klubber, og det er nu lagt op på Unionens hjemmeside til 
inspiration og fri afbenyttelse af alle. 

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. 

 

Ses vi til L&R på Menstrup Kro 24.-26. april? Klubberne i region 8 har fordelt opgaverne imellem sig og er i 
fuld gang med planlægning. Vi håber, rigtigt mange vil dukke op. 

Mange venlige hilsner 
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