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ÅRET DER GIK  
Globale Seniorers aktiviteter fra 1. marts 2022 - 1.marts 2023 

 
GS bestyrelsens medlemsmøder om vores organisatoriske virke og 

omorganisering: 

 

22.03.2022  Generalforsamling 2022 med temaet: Globale Seniorer i fremtiden - 

udfordringer og perspektiver. Her blev en række papirer præsenteret til diskussion og taget 

til efterretning: 1) Hvem er vi, 2) Hvordan arbejder vi 3) Hvordan rækker vi ud til 

samarbejde 4) Handlingsplan 2022-23. 

 

22.09.2022 Vær med til at gøre vores netværk bæredygtigt:  

Globale Seniorers bestyrelse inviterede til medlemsmøde for at præsentere, hvordan vi 

tænkte at organisere arbejdet fremover. Vi ville organisere arbejdet i 5 tværgående teams 

inviterede interesserede medlemmer til at samarbejde med bestyrelsen om opgaverne - til 

at være med i netværkets maskinrum.  

 

27.10.2022 Kom til intromøde i Globale Seniorer: 

Siden Corona'en er nye medlemmer ikke blevet introduceret til Globale Seniorer. Det 

rådede vi bod på med et møde, hvor tre fra bestyrelsen gik i dialog med de nye medlemmer 

om deres ønsker, forventninger og Globale Seniorers tilbud om aktiviteter. 

 

11.01.2023 Tovholder og Aktivitetsgruppe møde:  

Er der udfordringer og aktuelle temaer som organisationen skal forholde sig til hvad angår 

organisation, hjemmeside og temagrupper? Bestyrelsen fik tilbagemeldinger fra alle de 

tematiske arbejdsgrupper, der efterfølgende gav en opdatering over alle temagruppernes 

planer for 2023 og tilkendegav de emner de gerne ville samarbejde med andre 

temagrupper om. Lysten og muligheder for samarbejde og koordinering af aktiviteter 

imellem temagrupperne ser lovende ud for fremtiden. På hjemmesiden s forside er der 

under overskriften Temagrupper linket til de enkelte gruppers planer for 2023. 

 

11.01.2023 Globale Seniorers Nytårs kur: 

Alle Globale Seniorers medlemmer var velkomne til et glas og uformel samvær og snak. 

 

GS temagrupper har afholdt følgende åbne møder for alle medlemmer: 
 

03.03.2022 EuropaNYT:  

Disse møder har været afholdt siden medio 2018 en gang om måneden. Et powerpoint 

oplæg om tre hotte emner forberedes af Ole Aabenhus som oplæg til fælles diskussion. I 

Coronatiden blev møderne afholdt som zoom møder, nu afholdes der hybrid-møder (zoom 

og fysisk) den første torsdag hver måned fra kl. 10:00-12:00 i Byens Hus. Traditionen tro 

https://globaleseniorer.dk/event/generalforsamling/
https://globaleseniorer.dk/event/vaer-med-til-at-goere-vores-netvaerk-baeredygtigt/
https://globaleseniorer.dk/event/kom-til-intromoede-i-globale-seniorer/
https://globaleseniorer.dk/event/tovholder-og-aktivitetsgruppe-moede/
https://globaleseniorer.dk/event/nytaarskur/
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er der kaffe og croissanter til hvert møde! Fra marts 2022 til marts 2023 er der afholdt 10 

åbne medlemsmøder. 

 

14. 03. 2022 PyjamasZoom om Europa lige nu: 

Gensidig opdatering og debat i GS om Rusland-Ukrainesituationen 

Zoommøder for alle blev afholdt tre mandage i træk fra 09-10:00 hvor deltagerne kunne 

opdatere hinanden med sidste nyt om krigen i Ukraine.  

 

08.03.2022 Muhammad – hvem var han, hvem blev han, hvad betyder han? 

Mellemøstgruppen havde inviteret islam-forsker Jakob Skovgaard-Petersen, professor ved 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet til et oplæg og 

diskussion om Muhammad allerede i 2020. Mødet blev udsat to gange p.g.a Corona 

restriktioner i 2021, før vi endelig kunne afholde mødet i marts 2022. 

 

26.04.2022 Forsvar og sikkerhed i Grønland og Arktis er en geopolitisk kamp mellem 

verdens stormagter: 

Arktisgruppen satte fokus på forsvaret af Grønland og sikkerheden i det Arktiske område, 

der er blevet højaktuel gennem de senere år på et åbent medlemsmøde. Major Henrik 

Gram Pedersen fra Center for Arktiske Sikkerhedsstudier, Forsvarsakademiet fortalte om 

de sikkerheds- og forsvarspolitiske udfordringer, som Kongeriget og Forsvaret står overfor, 

grundet den øgede interesse i det arktiske område.  

 

04.05.2022 I krigens skygge:  

Hvordan opnås fred? Fred - Hvordan skabes en retfærdig fredsafslutning? Folke og 

Menneskeretsgruppen havde bedt GS medlem Lars Josephsen om et oplæg, som så på de 

historiske erfaringer mens GS medlem Henrik Døcker så på nyere tids retsopgør efter krige 

som oplæg til diskussion. 

 

19.05.2022 Debat om Globale Seniorers indsats for Verdensmålene: 

Arbejdsgruppen for Verdensmålene inviterede alle Globale Seniorers medlemmer til møde 

med et oplæg om status på verdensmålene, efterfulgt af en diskussion om hvordan vi 

ønsker at inddrage verdensmålene i GS' aktiviteter 

 

24.05.2022 5 år i Grønlands tjeneste:  

Med udgangspunkt i erfaringer fra perioden årene 2010-2014 i Nuuk fortalte Asbjørn om 

at arbejde i Grønlands Selvstyre og om grønlandske forhold. Asbjørn blev ansat som 

kontorchef i Selvstyret i 2010 og afsluttede arbejdet i 2015. 

 

24.08.2022  Ukraine – status, udfordringer og perspektiver:  

Bestyrelsen inviterede til GS Åbningsmøde for alle medlemmer og tog fat på efterårets 

løbende debat om krig og fred, Ukraine og Rusland mm. Oplæg til diskussion ved 

seniorforsker og vicecenterleder Kristian Søby Kristensen fra Center for Militærstudier på 

Københavns Universitet. 

  

https://globaleseniorer.dk/event/pyjamaszoom-om-europa-lige-nu/2022-03-14/
https://globaleseniorer.dk/event/muhammad-hvem-var-han-hvem-blev-han-hvad-betyder-han/
https://globaleseniorer.dk/event/forsvar-og-sikkerhed-i-groenland-og-arktis-er-en-geopolitisk-kamp-mellem-verdens-stormagter/
https://globaleseniorer.dk/event/forsvar-og-sikkerhed-i-groenland-og-arktis-er-en-geopolitisk-kamp-mellem-verdens-stormagter/
https://globaleseniorer.dk/event/i-krigens-skygge/
https://globaleseniorer.dk/event/status-paa-verdensmaalene-og-diskussion-om-hvordan-kan-vi-bidrage/
https://globaleseniorer.dk/event/10752/
https://globaleseniorer.dk/event/gs-aabningsmoede-ukraine-krigen-status-udfordringer-og-perspektiver-ved-kristian-soeby-kristensen-fra-kbh-univ-center-for-militaere-studier/
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12.09.2022 Nordirland i dag:  

Hvordan kommer der fred i Nordirland og hvordan ser folk på Brexit? Sara Dybris 

McQuaid gav en indføring i fredsituationen og i holdningerne til Brexit i Nordirland. 

McQuaid er tilknyttet Århus Universitet - Institut for kommunikation og kultur/Engelsk og 

har specialiseret sig i Irland. 

 

27.09.2022 Mellemøstmøde med Uffe Gjerding: 

Uffe Gjerding, der er næstformand for den danske organisation Betlehems venner, fortalte 

om den særlige tilgang til konflikten og dens løsning, som kristne palæstinensere arbejder 

for i Israel og Palæstina. 

 

20.09.2022 Er informationsteknologien borgerparat? 

Ældrepolitisk gruppe inviterede til medlemsmøde med oplæg af Birgit Jæger, Roskilde 

Universitets Center om den buldrende digitaliseringsbølge, der måske/måske ikke 

udfordrer dig både som borger og bruger i forhold til myndigheder, retssikkerhed og 

kompetencer. FN’s ældredag markeres med spørgsmålet: Hvem er den digitale 

medborger? 

 

13.10.2022 Klima møde – Vejen hjem til jorden:  

Verdensmålsgruppens klimagruppe inviterede Jørgen Steen Nielsen til at komme og 

fortælle om klima- og miljø-kampen gennem årtier. Jørgen Steen Nielsen har fulgt kampen 

hele vejen og skrevet et utal af artikler i Information og nu en bog herom. 

 

15.11.2023 Mellemøstgruppen: Ulla Sandbæk fortæller om Israel og palæstinensere: 

GS-medlem Ulla Sandbæk holdt et oplæg baseret på sin bog "Helligt Land", der er udkom i 

2021. Bogen handler om, hvordan hendes billede af Palæstina ændrede sig radikalt efter 

mødet med mange palæstinensere i løbet af de år, hun boede i Israel. 

 

29.11.2022 Om det israelske valg og dets konsekvenser for Israel – og palæstinensere:  

Mellemøstgruppen inviterede til medlemsmøde om det israelske valg og dets konsekvenser 

for Israel, israelere og palæstinensere. Oplæg og diskussion med Jonathan Ofir, en 

herboende israelsk musiker. 

 

02.12.2022 Grib livet: 

Ældrepolitisk Gruppe inviterede til et åbent medlemsmøde med aldringsforsker Henning 

Kirk. Påstanden i hans foredrag var at forstanden vokser med aldringen. Vi kan udvide 

vores viden og håndelag, vores erfaring og ekspertise. Få mere overblik. Også empatien 

kan udvikles – det kan bl.a. bruges til ledelse og politik. 

 

10.01.2023 Europagruppens Nordirlandsgruppe læser, snakker og hører om the tiden før 

og under the Troubles: 

Læsegruppen diskuterede bogen " Say Nothing" om the Troubles. I mødet deltog også 

Kathleen Girvan som ressourceperson fra Belfast. Siden gav Kathleen et oplæg om sin 

barndom og ungdom i en konfliktramt region med religion strid og væbnet vold. 

  

https://globaleseniorer.dk/event/nord-irland-i-dag/
https://globaleseniorer.dk/event/gs-mellemoestgruppen-inviterer-uffe-gjerding/
https://globaleseniorer.dk/event/er-informationsteknologien-borgerparat/
https://globaleseniorer.dk/event/klima-vejen-hjem-til-jorden/
https://globaleseniorer.dk/event/mellemoestgruppen-ulla-sandbaek-fortaeller-om-israel-og-palaestinensere/
https://globaleseniorer.dk/event/mellemoestgruppen-inviterer-til-moede-om-israel-og-palaestinenserne/
https://globaleseniorer.dk/event/grib-livet/
https://globaleseniorer.dk/event/europagruppens-nordirlandsgruppe-laeser-snakker-og-hoerer-om-the-tiden-foer-og-under-the-troubles/
https://globaleseniorer.dk/event/europagruppens-nordirlandsgruppe-laeser-snakker-og-hoerer-om-the-tiden-foer-og-under-the-troubles/
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16.01.2023 Serberne: Stadig en urofaktor i Bosnien og Kosovo? 

Folke- og Menneskeretsgruppen inviterede Karsten Fledelius til et oplæg om "Bosnien 

efter valget - en ny chance? I lyset af de seneste begivenheder på Balkan valgte Karsten 

Fledelius at fokusere sit foredrag på Serbien. 

 

25.01.2023 Geopolitiske og miljømæssige implikationer af Ukraine konflikten: 

Globaliserings-gruppen inviterede alle Globale Seniorer til et online møde med Keith 

Smith, Visiting Fellow, Birkbeck College, University of London, til debat om hans paper: 

"Geopolitical and Environmental Implications of the Ukraine Conflict" . Mødet måtte af 

tekniske grunde udsættes til 1. marts 2023, hvor det blev holdt som et fysisk dobbeltmøde 

hvor Keith blev efterfulgt af et indlæg af Björn Johnson, emeritus senior associate 

professor, Aalborg Universitet: ’The Climate crisis’ background in Western colonialism as 

described by Amitav Ghosh” 

 

07.02.2023 Kampen om Storbritannien – ved Ole Helmersen, CBS: 

Nordirlandsgruppen inviterede til åbent medlemsmøde om situationen i England tre år 

efter Brexit - nedsmeltningen i det konservative regeringsparti – og Labours manglende 

evne til at udnytte den. Brexits indflydelse på Nordirland blev også kort berørt. 

 

08.02.2023 Yemen – den glemte krig: 

Mellemøstgruppen inviterede Søren Skou Rasmussen, til at give et historisk overblik over 

den politiske situation og de involverede aktører i krigen i Yemen samt tale om, hvordan 

situationen påvirker befolkningen. 

 

15.02.2023 Mine erfaringer fra OECD: 

OECD rejsegruppen inviterede GS medlem Bengt-Åke Lundvall, tidligere vicedirektør i 

OECDs direktorat for forskning, innovation og industri til at holde oplæg om sine 

erfaringer i organisationen.  

 

28.02.2023 Economy, Agriculture and Trade in Northern Ireland: 

Europa/Nordirlandsgruppen har inviteret Alan Mathiews til at tale om "Economy, 

Agricullture and Trade in Northern Ireland - the characteristics and challenges of the 

Agriculture, particularly in the post-Brexit context". Alan Mathiews er Prof Emeritus fra 

Trinity College, Dublin 

 

GS-arrangementer afholdt i samarbejde med andre organisationer: 
 

I samarbejde med FIC og Danske Seniorer afholdt Globale Seniorer to debatmøder i 

forbindelse med folkeafstemningen om de danske forsvarsforbehold: 

 

 24.05.2022   Debatmøde om forsvarsforbeholdet: 

Fakta og Fantasi: Europahæren – spøgelser og realitet med Christine Nissen, DIIS og 

Jacob Kaarsbo, senioranalytiker Tænketanken Europa 

 

 30.05.2023   Debatmøde om forsvarsforbeholdet 30. maj: 

Hvad betyder Ja – og hvad betyder Nej? Hvilke konkrete ændringer og hvilke 

https://globaleseniorer.dk/event/bosnien-efter-valget-en-ny-chance-2/
https://globaleseniorer.dk/event/geopolitiske-og-miljoemaessige-implikationeraf-ukraine-konflikten/
https://globaleseniorer.dk/event/kampen-om-storbritannien-ved-ole-helmersen-cbs/
https://globaleseniorer.dk/event/mellemoestgruppen-yemen/
https://globaleseniorer.dk/event/oecd-rejsegruppen/
https://globaleseniorer.dk/event/economy-agriculture-and-trade-in-northern-ireland/
https://globaleseniorer.dk/event/debatmoede-om-forsvarsforbeholdet-24-maj/
https://globaleseniorer.dk/event/debatmoede-om-forsvarsforbeholdet-30-maj/
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perspektiver? Med oplæg af Katarina Ammitzbøll, MF (KF), Martin Lidegaard, MF 

(RV) og Finn Sørensen, tidl. MF (EL) og Zoé Elkjær Nicot, moderator 

 

07.10.2022 Tyrkiet-høring på Christiansborg: 

I samarbejde med Kurdisk Forum, Helsinki Komiteen, SOS mod Racisme, Enhedslisten og 

Globale Seniorer – offentligt møde til høring om den politiske situation i Tyrkiet, 

undertrykkelsen af den demokratiske opposition og Erdogans afpresning ved Sveriges og 

Finlands ansøgning om NATO-medlemskab. 

 

I samarbejde med Europa-Kommissionen deltog et antal Globale Seniorer i to faciliterede 

workshops med generationssamtaler mellem unge og ældre i Europahuset: 
 

 06.10.2022   ”Borger samtaler på tværs af generationer om fremtiden for uddannelse i 

samfundsengagement”: 

En workshop med 15 unge og 15 ældre personer, hvoraf 13 var medlemmer af GS. Efter 

workshoppen blev en ung og en ældre fra GS udvalgt til fremlæggelse af workshoppens 

forslag i Bruxelles to uger efter. 

 06.12.2022   “Generationssamtaler” – en workshop om at stemme: Invitation til unge 

og ældre til at gennem et guidet forløb at snakke om, hvad der motiverer til at stemme, 

og hvilke politiske emner der er vigtige i et europæisk perspektiv på tværs af 

generationer.  

 

24.02.2023 Rusland – Ukraine konference på Christiansborg: 

Konference på Christiansborg om Rusland og Ukraine afholdes 24.2.2023 - på 1 års dagen 

for Ruslands invasion. Konference i et samarbejde med den danske Helsinki komite, 

Dansk Russisk Forening, FN Forbundet, Globale Seniorer, Baltic Sea NGO Network og 

Radikale Venstre 

 

 
 

Arbejdsgrupperne har holdt interne arbejdsgruppemøder i løbet af året. 

Møderne er lukkede. men interesserede medlemmer kan skrive til tovholderne. Adresserne 

finder i her:  https://globaleseniorer.dk/gs/arbejdsgrupper/ 

 

Arktisgruppen har en arbejdsgruppe på fem personer, der planlægger møder med 

eksterne og interne oplægsholdere. Nogle af disse møder er alene for medlemmerne af 

Arktisgruppen, mens andre annonceres bredt for alle medlemmer af Globale Seniorer.  

 

Møder med diskussion: 

- Arktis. Hvad er udfordringerne? Hvorfor er det vigtigt for Kongeriget Danmark? Oplæg 

ved major Henrik Gram Pedersen, Forsvarsakademiet. 

- 5 år i Grønlands tjeneste. Oplæg ved Asbjørn Andersen om sit arbejde i Grønlands 

Selvstyre i årene 2010-2014 og om grønlandske forhold. 

- Cand. soc. Stine Guldager: Fortællinger om opdragelse og opvækst i Tasiilaq i 

Østgrønland.  

- I november måtte et planlagt medlemsmøde om Arctic Hub aflyses, fordi 

oplægsholderen, Anne Sofie Skjervedal, ikke kunne flyve ud af Grønland pga. vejret. 

https://globaleseniorer.dk/event/tyrkiet-hoering-paa-christiansborg/
https://globaleseniorer.dk/event/generationssamtaler-en-workshop-om-at-stemme/
https://globaleseniorer.dk/event/rusland-ukraine-konference-paa-christiansborg/
https://globaleseniorer.dk/gs/arbejdsgrupper/
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- Endelig blev et planlagt møde i november med Aaja Chemnitz, MF for IA, aflyst pga. 

afbud begrundet i de tilspidsede regeringsforhandlinger.  

De aflyste møder forventes gennemført i 2023. 

 

Europagruppen har en fælles arbejdsgruppe og fire undergrupper. Undergrupperne 

etableres af initiativtagerne til de geografiske områder der er prioriteret. Grupperne er 

selvkørende med hver sin kontaktperson og et antal aktive medlemmer: 

- EuropaNYT:  Ole Aabenhus  

- Centraleuropa/Banatet: Gizella Olah  

- Nord Irland: Nina Wernberg  

- Balkan: Marie Thun  

 

Tysklandsgruppen gennemførte en studierejse til Syd- Tyskland: Regensburg – Ulm – 

München den 19.-27. Maj 2022 med 6 deltagere, men har ikke haft andre aktiviteter siden. 

 

Rumænien/Bulgariensgruppen gennemførte en studierejse til Transsylvanien den 19-26 

oktober med 7 deltagere. Gruppen besøgte Cluj, landsbyen Alunisu i Sancraiu kommune og 

Sibiu. Efterfølgende besluttede Rumæniensgruppen at kalde sig Centraleuropa/ Banat 

gruppen og planlægger nu en opfølgende rejse til Banatet i maj 2023. 

 

Balkangruppen er ny, netop blevet dannet i februar 2023. Når gruppen har diskuteret 

indfaldsvinkler, geografisk fokus, bøger der skal læses og planlagt mødeaktiviteter, vil 

aktivitetsplanen for 2023-24 blive lagt på hjemmesiden. 

 

Folke- og Menneskeretsgruppen har en lille arbejdsgruppe på tre personer, der 

planlægger og afholder åbne møder for alle medlemmer og arrangerer møder i en 

studiekreds. Formålet:  

- at drøfte aktuelle begivenheder i forhold til de almindeligt respekterede opfattelser af 

Folkeretten og Menneskerettighederne og  

- at blive klogere på disse begrebers betydning og fortolkning. 

 

Der har således været afholdt møder med diskussion om: 

 Folkerettens betydning i nutidens krige og fredsindsatser.  

 Det moderne statsborgerskab nationalt og internationalt og indfødsrettens udvikling i 

Danmark. 

 Hvorvidt efterretningstjenester er underlagt menneskerettighederne 

 Folke- og Menneskeretsgruppen stod for medlemsmødet om udviklingen på Balkan 

med Karsten Fledelius  

 

Globaliseringsgruppen holdt en pause i medlemsmøderne i 2022, men har fra januar 

2023 holdt fire planlægningsmøder i arbejdsgruppen januar for at diskutere fokus, emner 

og ressourcepersoner samt litteratur til en læsegruppe. Globaliseringsgruppen har 

efterfølgende sammensat den aktivitetsplan for 2023, der er kan ses på hjemmesiden.  
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Mellemøstgruppen har holdt to stormøder for at få input og ønsker til årets aktiviteter. 

Herefter har arbejdsgruppen holdt møder for at planlægge hvordan vi skulle behandle 

emnerne i et stort og komplekst område, prioriteret rækkefølgen af lande, emner, vinkler 

og hvilke ressourcepersoner vi skulle kigge efter. Endelig har arbejdsgruppen udarbejdet 

lister med relevante fag- og skønlitteratur til læsegruppemøder. I forløbet har Lektor 

Jørgen Bæk Simonsen fra Københavns Universitet deltaget og bidraget til 

planlægningsdiskussionen.  Gruppen har afholdt 5 åbne medlemsmøder. 
 

Verdensmålsgruppen startede i 2016 kort efter verdensmålenes vedtagelse på 

generalforsamling i FN 2015. Fra start har der været fokus på gennemførelse af FN´s 17 

verdensmål for bæredygtig udvikling. Arbejdet har gennem tiden været tilpasset de 

aktuelle vilkår; og i dag bliver Verdensmålene fortrinsvis behandlet i arbejdsgrupper, som 

er selvstændige grupper med forskellige temaer. Der har i 2022 især været arbejdet med 

bæredygtige byer og lokalsamfund samt klima. Desuden har GS medvirket til udarbejdelse 

af den årlige SPOTLIGHT rapport i samarbejde med Globalt Fokus. 
 

Verdensmålsgruppen har seks arbejdsgrupper:  

- VM-arbejdsgruppen  

- Mål 11 gruppen 

- Formidlingsgruppen 

- Klima- og miljøgruppen 

- Folkemødegruppen 

- NGO Samarbejdsgruppen 
 

Aktiviteter i 2022: 

- Drøftelse af VM arbejdet i GS 

- Møder og ekskursioner om Seniorboliger. 

- Kontakt til KBH kommune  

- Klimamøde med Jørgen Steen Nielsen 

- SPOTLIGHT samarbejde med Globalt Fokus. 
 

Ældrepolitisk gruppe  

Gruppen mødes månedligt for at diskutere, planlægge arbejde og aktiviteter. Gruppen 

samarbejder løbende med Verdensmålsgruppen.  Maria Jusitiniano har samarbejdet med 

Help Age siden 2014 og gruppen har i øvrigt et løbende samarbejde med Danske Seniorer.  
 

Aktiviteter i 2022: 

- Virtuelt samarbejde med ældre i Rusland 

- Åbent medlemsmøde om Digitalisering 

- Åbent medlemsmøde om Aldring og hjerneforskning 

- Bidrag til Spotlightrapport og Leave Nobody Behind (LNOB) rapport 

 

Ældrepolitisk og VM-gruppen har sammen afholdt to åbne medlemsmøder.  

 

Internationale Organisationer og Institutioner.  

Gruppen har måttet udsætte sin studiebesøg til UNESCO og OECD i Paris flere gang i de 

sidste tre år på grund af Corona, men nu er rejsen fastsat til april 2023.  


