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EXTENSIONNYT NR. 2, 2018-2019 
Nyhedsbrevet sendes til extension-formænd og præsidenter, som har ansvaret for at orientere 
udvalg og medlemmer i klubberne. 
 

Komiteen 

Vi har senest holdt møde den 26. april, hvor vi rokerede lidt rundt. Lotte Christensen fra Region 1 
er udtrådt af komiteen og regionens extensionudvalg pga. stort, personligt arbejdspres. Stor tak til 
Lotte for hendes arbejde. Grethe Lambrecht fra Region 8 er blevet formand. Vi afventer, hvem der 
bliver medlem af komiteen fra Region 1. 
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Samtalecafé den 7. marts 2019 

15-16 klubber afholdt samtalecafé med meget forskellige indtryk og ”resultater.” Fælles for de 
fleste var, at biblioteket var et godt sted at holde arrangementet, at de gerne ville prøve igen – og 
nogle ville gerne afprøve konceptet på en intern klubaften. Derfor har samtlige komitemedlemmer 
fået program og menu til flere samtalecafeer til fri afbenyttelse.   

Fx havde Birkerød 77 deltagere – de havde inviteret Ozlem Cekec som oplægsholder. Odder havde 
inviteret krisecentret i Horsens. En klub havde inviteret de kvindelige byrådsmedlemmer og en 
anden klub afholdt samtalecafé både 7. marts og til Orange dage. Inden længe vil vi samle endnu 
flere gode ideer sammen til jer alle. 
 

Samtalecafé 2020 

Det er besluttet, at der afholdes samtalecafé også i 2020. Det er planlagt til mandag, den 9. marts, 
men da mange klubber har klubmøder mandag, kan man som klub vælge at afholde 
samtalecafeen søndag, den 8. marts kl. 15. 
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Temaet for samtalecafé 2020 er igen under FN’s Verdensmål: 

Ligestilling inden for uddannelser - herunder stop sult. 

(Forklaring: Kombinationen er affødt af Burkina Faso, hvor pigerne får mad med hjem, hvis de 
kommer i skole). 
 

Extensionkursus 2019 

Extensionkursus 2018 var en stor succes, og det er vedtaget, at der også i 2019 bliver et kursus. 
Men tid og sted er endnu ikke fastlagt, så mere om det senere! 
 

Hvervemøder 

Flere klubber har afholdt hvervemøder. I nogle klubber, skulle alle medlemmer invitere hver 2 
potentielle til mødet, i en klub stod man foran et supermarked og delte invitationer ud, og i andre 
klubber skrev man brev ud til kvinder, som man havde læst om i avisen. Mulighederne er mange, 
og vi vil samle gode ideer til jer.  

Der er afsat et mindre beløb, som klubberne kan søge. Max 3.500,- for dokumenterede udgifter. 
Ansøgningsskema ligger på SI hjemmesiden, Extension biblioteket.  
 

Status på unionens klubber 

I mange klubber går det godt. Der har man hele tiden fornyet medlemsskaren, så der er en sund 
balance mellem erhvervsaktive og pensionister i klubben.  

Men vi har 14 klubber, hvor medlemstallet er under 20, hvor vi i samlet flok må hjælpe til, så disse 
klubber igen bliver ”levedygtige.” Vi ved godt, at hovedparten af indsatsen i klubberne leveres af 
vores super-aktive pensionister, og det er vi glade for.  

Men det handler meget om, at få medlemmer ind, der er mellem 50 og 60 og så måske ”frede” 
dem lidt mht. store arbejdsbyrder. Men til gengæld opfordre dem til at deltage i regionale og 
landsmøder, for at få kulturen ind under huden. Dermed bliver de interesserede i at blive i vores 
klubber, og vil formodentligt deltage mere aktivt, når deres erhvervsliv presser mindre på. 

Det er for sent at gøre noget, når stort set alle i klubben er +70, for så er der ingen 50-60 årige, der 
har lyst til at blive medlemmer. 

Vi vil meget snart forsøge at samle endnu flere gode ideer og lægge på hjemmesiden. Samtidig vil 
vi lægge op til, at øvrige klubber i regionerne støtter op om nødlidende klubber via 
extensionudvalg og regionale extensionmedlemmer. 
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Jeg synes også, at vi skal understrege for vores medlemmer, at det ikke er en hyggeklub, vi 
deltager i. Vi skal have det hyggeligt, men vi har et formål, både lokalt, nationalt og internationalt. 
Og – hvis vi ønsker at være en del af denne fantastiske organisation, er det vigtigt, vi alle støtter op 
og hjælper til med fx at hverve nye medlemmer. Ellers har vi til sidst ikke nogen organisation! 

Hvis vi tænker, som vi plejer, og bruger de samme værktøjer og fremgangsmåder, som vi 
plejer, så kan vi ikke forvente noget nyt. Citat af Albert Einstein. 

Hvis vi omskriver det til vores organisation, vil det være: 

Hvis vi gør som vi plejer, så får vi de resultater vi plejer at få  
- og det kan vi ikke leve med i det lange løb. 

 
Mange venlige hilsner 

 

Grethe Lambrecht, SI Næstved 
Formand for Extensionkomiteen 


