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II. Globale Seniorers tema og arbejdsgrupper - 2022 

Hvordan arbejder vi? 

Temagrupperne er rygraden i aktiviteterne 

Globale Seniorer er en decentral organisation, hvor forskellige temagrupper selv beslutter indhold og form i 

deres arbejde. Det første man skal gøre sig klart er, at de aktiviteter man har lyst til at gennemføre, kun kan 

overleve hvis man kan få andre medlemmer interessere i emnet så man sammen kan danne en 

arbejdsgruppe. 

 

Globale Seniorer har hverken sekretariat eller ansatte til at løse opgaverne. Det er kun vores lyst og indsats, 

der driver værket. Vi arbejder kun tematisk med de emner, som medlemmerne selv har lyst, interesse og 

ressourcer til at igangsætte og gennemføre. Aktuelt har vi følgende temagrupper: Arktis, Europa, FN’s 

Verdensmål, Folke og Menneskerettigheder, Globalisering, Ældrepolitik og Mellemøsten.  

 

Alle medlemmer af globale Seniorer kan tilmelde sig og følge de temagrupper de er interesserede i og kan - 

hvis de ønsker - melde sig til en arbejdsgruppe.  

 

Arbejdsgrupper  

Erfaringen fortæller os, at der for at oprette og udvikle en temagruppe skal være en arbejdsgruppe på 

mindst 5-10 personer der er dedikeret til at planlægge, udvikle og gennemføre aktiviteter indenfor temaet, 

samt påtage sig de mange praktiske og administrative opgaver i forbindelse med aktiviteternes 

gennemførelse. Endelig skal arbejdsgruppen sikre en kommunikation om aktiviteterne med resten af 

organisationen. Arbejdsgruppen udpeger en tovholder, som påtager sig ansvaret for gruppens arbejde i 

forhold til resten af temagruppen og til Globale Seniorer og som sørger for at fordele de praktiske og 

organisatoriske opgaver bredt ud på arbejdsgruppens medlemmer. Tovholderen er også kontaktperson til 

bestyrelsen. 

 

I gang med et nyt emne, men hvordan?  
Hvordan kommer jeg i gang med et nyt emne eller spørgsmål der interesserer mig levende? Hvordan finder 

jeg andre, der vil være med til at udforske et emne som jeg er virkelig nysgerrig på? 

Det er ikke nok at være interesseret – eller at være interessant! Du skal gøre det enhver gammel aktivist 

ved: du må selv tage fat og få andre med på vognen, og I skal sammen gøre det af lyst, for der er intet der 

kommer af sig selv. 

I udgangspunktet skal emnet ligge indenfor rammerne af Globale Seniorers brede mission og 

værdigrundlag.  Hvis du allerede er aktiv i en eksisterende tema- og arbejdsgruppe, kan du prøve at snakke 

med nogle af de andre medlemmer du kender om måske at starte en ny gruppe. I alle fald må du skrive et 

kort oplæg som basis for arbejdet med det nye emne du gerne vil udforske. Oplægget er udgangspunkt for 

en dialog med andre potentielle interesserede og skal åbne emnet op så andre medlemmer føler sig 

inviteret til at deltage i det videre arbejde. Du kan invitere til et medlemsmøde gennem en annonce på GS’ 

hjemmeside og booke et møde på vores interne Medlemskalender. Det skriftlige oplæg skal vække andre 

folks interesse. Mødeinvitationen skal være appetitvækkende, kort og med forslag til illustration. Den 

sendes til webredaktionen (web-red@globaleseniorer.dk).  
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For at booke et lokale hos FIC til dit møde, må du sende en mail til globaleseniorer@gmail.com så du kan få 

hjælp til at booke et mødelokale. Angiv gerne flere datomuligheder. 

De medlemmer, der deltager og melder sig interesserede til at arbejde med et nyt tema danner en 

arbejdsgruppe, der kan igangsætte forskellige slags aktiviteter som fx læsegrupper, debatgrupper, 

medlemsforedrag, offentlige debatmøder, skrivegrupper, institutionsbesøg, rejser, kurser, kampagner, 

udstillinger og samarbejdsprojekter med andre. Kun fantasien og arbejdsindsatsen sætter grænser.  

 

Møder og Oplægsholdere  

Når en temagruppe får en ekstern foredragsholder til at komme, er det blevet praksis at mødet åbnes for 

alle GS medlemmer. På den måde kan alle Globale Seniorer få indblik i forskellige temagruppers arbejde. 

Foredragsholdere får ikke tilbudt honorar, da Globale Seniorer ikke modtager nogen former for offentlige 

tilskud og kun har de midler som kommer ind gennem medlemskontingenterne. Men erfaringerne gennem 

alle år har vist, at der findes mange dygtige eksperter og kloge hoveder, der er utrolige generøse til at dele 

deres viden med os globale seniorer. Vi tror – og håber – at de værdsætter vores nysgerrighed og iver for at 

blive klogere og fortsat være en aktiv del af samfundsudviklingen.  

Møder kan også arrangeres som offentlige møder i samarbejde med andre organisationer. Den slags møder 

vil normalt, udover på hjemmesiden, blive annonceret i Globalt Nyt, Altinget eller andre relevante medier. 

Gennem de tematiske medlemsmøder som arbejdsgrupperne arrangerer, kommer der efterhånden flere 

”følgere”, som danner en fast kreds af temagruppemedlemmer, der får information om de forskellige 

aktivitetstilbud direkte i deres e-mail-boks. Nogen grupper afholder et årligt evaluerings-og 

planlægningsmøde, evt. i forlængelse af et foredrag. Til disse planlægningsmøder involveres flest muligt til 

at bidrage med ideer, kontakter oa. Sådan kan vi løbende løfte kvaliteten af vores aktiviteter og inddrage 

flere medlemmer. Aktive temafølgere der bliver medlemmer af en arbejdsgruppe, sikrer en god rotation 

over tid så temaer kan belyses på forskellige måder. 

Arbejdsgruppernes dynamik 

Selvom arbejdsgruppen er ansvarlige for sammen at lave og gennemføre planer og fordele de 

administrative opgaver, er det mest praktisk at udpege en tovholder i arbejdsgruppen der kommunikerer i 

forhold til Globale Seniorer, FIC og andre steder hvor vi kan få adgang til gratis lokaler. Tovholderen er i 

samarbejde med arbejdsgruppen ansvarlig for at booke lokaler, indkalde til møder, bestille forplejning, 

lukke folk ind i bygningen og evt. organisere referater.  

Globale Seniorer har erfaret at aktiviteterne i temagrupperne dør ud, hvis ikke der er en tovholder og 

arbejdsgruppe, der påtager sig det organisatoriske og praktiske ansvar og deles om opgaverne. Seniorer 

kan også blive metaltrætte, derfor skal vi hjælpe og passe på hinanden. Det er vigtigt at hele gruppen har 

det godt og hyggeligt med hinanden i aktiviteterne. Fordelingen af opgaverne er opskriften på at sikre en 

bæredygtig organisation. 

Resultatet – og den eventuelle succes af en tema-og arbejdsgruppes arbejde - afhænger udelukkende af 

gruppens egen samlede indsats, dygtighed, held og timing, samt vores evne til at holde hinanden til ilden. 

Det sidste er det vigtigste fordi medlemmerne er organisationens største ressource.  

mailto:globaleseniorer@gmail.com
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Hvordan lukkes en temagruppe? 

Temagruppen der var oprettet for at gennemføre en specifik aktivitet som Kirgisistan Rejsen blev lukket 

gruppen ned efter vel gennemført og evalueret rejse, mens en anden temagruppe omkring Iran Rejsen 

udvidede sit interessefelt til at omfatte hele Mellemøsten og uddybe forståelsen af Islam efter afsluttet 

rejse. Den gruppe lever endnu 4 år efter rejsens afslutning med gamle og nye medlemmer. Det er gruppens 

medlemmer alene som laver arbejdet og som tager afgørelsen. Generelt er det altid nyttigt at evaluere sine 

aktiviteter og samle alle erfaringer på hjemmesiden til information og gavn for andre medlemmer. Hvis en 

temagruppe vil genoptage aktiviteten eller lave en anden lignende aktivitet, kan den lære af andre 

gruppers erfaringer som vil blive samlet op på Hjemmesidens interne del for alle medlemmer. 

Hvis en temagruppe ikke længere kan fortsætte ved egen kraft, fordi der ikke er personer i gruppen der kan 

eller vil fungere som den samlende arbejdskraft i tovholderfunktionen, må gruppen lukkes.  Det er vigtigt at 

meddele lukning af en gruppe via hjemmesiden så nye medlemmer ikke skuffes eller melder sig ind i 

organisationen på forkerte vilkår. 

Vigtigheden af rettidig og tilstrækkelig information 

Nogle gange opstår der irritationer og problemer fordi vores hjemmeside - der er vores fælles 

kommunikationsmiddel til hinanden og til offentligheden - ikke er tilstrækkelig opdateret om udviklingen i 

vores tema-og arbejdsgrupper. Grupperne bør prioritere det højt at give den nødvendig og tilstrækkelig 

information til andre medlemmer og til webredaktionen. 

Andre gange er der ikke tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre de ambitiøse planer og aktiviteter vi har 

udtænkt. Nogle gange opstår der træghed i grupperne fordi der ikke er redskaber og systemer nok der 

muliggør overlevering af arbejdsgange og hjælpemidler. Derfor er det vigtigt at vi prioriterer rettidig og 

tilstrækkelig kommunikation til alle medlemmer når der sker ændringer – og at det gøres gennem den nye 

hjemmeside www.globaleseniorer.dk. 

At gøre tingene mulige – så længe som muligt 

Bestyrelsens vigtigste opgave er at skabe de organisatoriske, fysiske og tekniske rammer, der muliggør at 

medlemmerne kan fungere med deres forskellige arbejds- og temagruppe. Bestyrelsen iværksætter de 

beslutninger der er taget af generalforsamlingerne, kommunikerer regelmæssigt med medlemmerne og 

indgår forpligtigende samarbejde med andre organisationer. Bestyrelsen igangsætter også udvikling af de 

nødvendige værktøjer og sikrer at organisationen har adgang til mødelokaler, så medlemmerne kan 

udfolde sig som aktive og nysgerrige seniorer med et globalt engagement. 

Bestyrelsen ønsker at sikre både kontinuitet, rotation og cirkulation på alle tillidsposter. Konkrete opgaver 

varetages i udvalg af både bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer med særlige interesser og 

kompetencer. Globale Seniorers udfordring er at sikre at driften af Globale Seniorer bliver bæredygtig og 

fremtidssikret. Derfor arbejder bestyrelsen med organiseringsformer, hvor alt det organisatoriske arbejde 

vil blive løftet af flere personer i grupper og med involvering af flere medlemmer.  

Globale Seniorer skal udvikle sin organisationsform som et netværk, der er åben og støttende, ikke stramt 

og hierarkisk som de organisationer vi typisk kender fra vores arbejdsliv.  

Bestyrelsen 

Gå ind på www.globaleseniorer.dk for at se hvad vi laver i alle Temagrupper. Beskrivelser og 

aktivitetsplaner for 2022-23 opdateres årligt og ligger både på dansk og engelsk. 

http://www.globaleseniorer.dk/
http://www.globaleseniorer.dk/

