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Sommerhilsen til Globale Seniorers medlemmer 

 

Kære alle 

 

Sankt Hans bålene er for længst brændt ned og heksene fløjet hjem til Bloksbjerg. Sommeren har 

meldt sig, det er på høje tid for os alle at oplade batterierne med familie, venner og ikke mindst 

børnebørn inden efteråret vender tilbage med nye, spændende aktiviteter. Vi har brug for at slappe af 

og lade op - for der er sket ualmindeligt meget både på verdensplan og i den hjemlige andedam siden 

vores Globale Seniors generalforsamling mødtes i marts.  

 

Det værste er naturligvis at den udmattende og altødelæggende krig i Ukraine fortsætter og at 

kampene - særlig østpå - er voldsomme og voldelige. Den russiske invasion af Ukraine har afsluttet en 

lang periode med den kolde krig og 70 års fred. Nu er hele EU og de enkelte medlemslande tvunget til 

at omtænke deres sikkerhedspolitik. Tyskland opruster mens Finland og Sverige har revurderet deres 

positioner som neutrale nationer og ansøgt om medlemskab i Nato. I Danmark valgte et flertal blandt 

danskerne at afskaffe forsvarsforbeholdet. Krigen er ødelæggende for Ukraine, men har også enorme 

konsekvenser for den globale økonomi, energi- og klimakrisen og ikke mindst for fødevaresikkerheden 

i hele verden.  

 

Vi er alle nødt til at tænke os grundigt om og se kritisk på vores kærneværdier, prioriteringer og vores 

forskellige forståelser af de kræfter og mekanismer, der driver verden frem.  

 

Det vigtige bliver nu overvejelserne om hvad der skal og bør ske når krigen engang er slut og freden 

indtræffer. Der er mange nationer og enkeltpersoner, der vil hjælpe med at genopbygge det totalt 

smadrede Ukraine. Men vi må ikke glemme at det er lige så vigtigt og uendeligt meget vanskeligere at 

styrke relationer til russerne. Som europæere må vi jo forholde os til befolkningen i Rusland, der bliver 

liggende i den østlige del af Europa.  

 

Kan vi bygge bro og søge kontakter med kvinder og mænd, gamle og unge så vi kan få gang i 

samtalerne? Kan vi finde på aktiviteter som vi kan udføre sammen – så vi kommer tættere på 

hinanden? Kan vi forberede os på kommende mellemmenneskelige møder ved at blive klogere på 

Rusland og alle dets Europæiske randstater–kan vi undgå at lade os afspore af et styre, der er 

afsporet?  

 

Er det en udfordring vi skal tænke mere på hos Globale Seniorer? For vi må også se kritisk på egne 

aktiviteter og vurdere om der er noget vi kunne tænke os at bidrage med for at få en fredelig og 

bæredygtig fremtid?  Der er mere brug for at tænke globalt nu end nogensinde før i en verden med 

konkurrerende stormagter, der søger sammen i nye blokke imens vores gammelkendte verdensorden 

hastigt afvikles.   

 

Som første led i efterårets løbende debat om krig og fred, Ukraine og Rusland vil bestyrelsen invitere 

alle Globale Seniorers medlemmer til et åbningsmøde i august 2022, hvor seniorforsker og 

vicecenterleder Kristian Søby Kristensen fra Center for Militærstudier på Københavns Universitet holde 
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et oplæg for os. Oplægget er formuleret således: Efter freden: krigen i Ukraine og dens konsekvenser 

for dansk og europæisk sikkerhed  

 

Mødet bliver holdt onsdag den 24. august fra kl. 13-15 hos i mødesalen hos 3F Chaufførerne på 

Svanevej og jeg håber at se rigtig mange af jer til mødet. Efter mødet vil der være mulighed for at 

snakke med gamle og nye venner over et glas vin eller vand. 

 

Lidt nyt fra Globale Seniors eget nærområde: 

 

Generalforsamlingen marts 2022 

Et godkendt og underskrevet referat fra mødet er lagt på hjemmesiden sammen med en deltagerliste 

og diverse bilag. 

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen har konstitueret sig i henhold til vedtægterne med et formandskab bestående af  

Nina Ilona Ellinger (forkvinde), Povl Anker Andersen (næstformand), Marie Thun (sekretær) og 

Peter Højslev Petersen (kasserer). Medlemmer er Asbjørn Andersen, Nina Wernberg, Kaj Skov 

Frederiksen. Suppleanter er Jette Steensen, Agnete Christensen og Per Rønne Nielsen. Kontakt id (mail 

og telefon) er at finde på den opdaterede hjemmeside. 

 

Siden marts har bestyrelsen – udover at konstituere sig – fortsat generalforsamlingens debat om 

hvordan vi kan involvere flere medlemmer i det daglige organisatoriske arbejde, så vi bliver mindre 

personafhængige og fordeler arbejdet bedre. Bestyrelsen er nu kommet så langt at vi planlægger to 

organisatoriske møder for alle medlemmer: 

 

1. Vi planlægger et møde torsdag den 22. september kl. 14-16 på Ramsingsvej, hvor vi vil fremlægge 

vores planer om at organisere arbejdet i en række tværgående team, der og indbyde interesserede 

medlemmer til at komme og høre om de planlagte teams. Forhåbentligt vil nogle medlemmer 

synes det kunne være sjovt at blive del af et team? 

 

2. Vi planlægges desuden et Aktivitetsmøde på Ramsingsvej torsdag den 27. oktober kl. 14-17 på 

Ramsingsvej, hvor tovholdere og medlemmer fra arbejdsgrupperne inviteres til et møde for at 

koordinere aktiviteter og møder samt diskutere nye forslag og tilgange til vores tematiske arbejde 

samt produktion af information til hjemmesiden så den kan blive fuldt udviklet, opdateret og 

inspirerende for alle medlemmer.  

 

På Globale Seniors bestyrelses vegne ønsker jeg alle en rigtig dejlig sommer i godt selskab med både 

store og små. Kom udhvilede tilbage med god energi, masser af ideer og inspiration til at gøre en 

indsats som global senior i en hårdt trængt tid! 

 

De bedste hilsener til jer alle fra  

 

Nina 

 

 

Nina Ilona Ellinger 

ninaellinger@gmail.com 


