
Referat fra møde for ergoterapeuter +55år i kreds Nordjylland  
17. januar 2018 

 

Initiativtagere Inge Rasmussen og Ingrid Theil Madsen 

 

Der var fremmødt 20, og i alt 38 ergoterapeuter havde givet tilbagemelding om interesse og glæde 

over initiativet. 

 

Inge og Ingrid indledte med at fortælle om deres tanker og ideer, men lagde det helt frit, hvad 

aftenens deltagere kom frem til af planer. 

Efter deltagernes snak omkring bordene fremkom følgende til at start: 

 

Gruppen valgte at kalde sig ”Senior-ergoterapeuter i Nordjylland” og er åben for ergoterapeuter 

+55 i Region Nordjylland. 

Tovholdere og ansvarlige for arrangementer: Inge Rasmussen, Ingrid Theil Madsen og Kirsten 

Larsson, valgt for det første år.  

Der vælges nye tovholdere hvert år i januar i forbindelse med årets første arrangement.  

 

- 2 større arrangementer/ evt. udflugter pr år. I start af året og i august/september. Lørdag eller 

søndag 

- 2 aftenarrangementer på hverdagsaftner, hhv. forår og efterår 

- der kunne laves interesse undergrupper med fx emner: litteratur, have, musik/koncerter, foredrag. 

 

Snak om, hvorvidt mailliste eller Facebook var bedst egnet som kommunikationsform mellem 

medlemmer. Mail kan sendes ud til alle på mail liste fra sidst udsendte mail, når der er information 

om fælles arrangementer.  

Det aftales, at der oprettes en mailliste over deltagere i aften samt de, der har tilkendegivet 

interesse. Dette referat sendes til deltagere på maillisten. 

Kirsten Larsson opretter Facebook gruppe under navnet ”Senior-ergoterapeuter i Nordjylland”. 

Facebook-gruppen vil fungere som supplement til maillisten og kan bruges til indbyrdes 

kommunikation.  

Tovholdergruppen vil rette henvendelse til ETF, Region Midt Nord, med henblik på oprettelse af en 

side om Seniorklubben under Midt Nords hjemmeside. Siden bruges til annoncering af 

arrangementer, referater, samt meddelelse om, hvordan man kommer på maillisten. 

Det blev foreslået, at tovholdergruppen formulerer et lille indlæg til ”Ergoterapeuten” om starten på 

Seniorklubben.  

 

Næste arrangement i 2018 bliver en hverdagsaften i maj. 

 

Lokaler i Huset, Hasserisgade i Aalborg kan lånes gratis til vores arrangementer. 

 

Brainstorm på emner: 

- Erfaringsdeling vedr. pension og efterløn  

- Besøg med rundvisning på det nye supersygehus i Aalborg, evt. med information om, hvilke 

tendenser man ser i fremtidens sundhedsvæsen. 

- Foredrag om forsknings- og samfundstendenser, (fx Syddansk universitet) 



- Folkekirkens Hus i Aalborg har mange gode foredrag m.m. 

 

 

Referent Marianne Thomsen 

 

 

 

26 april 2018 

Tilføjelse til referat: 

 

2. maj 2018 holder klubben møde med spisning på ”Huset” i Aalborg.  

Sommerudflugt finder sted søndag den 26. august 2018. Nærmere oplysninger følger. 

 

For optagelse på mailliste eller for yderligere oplysninger: 

Send mail til ingridtheilmadsen@gmail.com  

 

Facebook: ”Senior-ergoterapeuter i Nordjylland” 

 

 

Ingrid Theil Madsen 

 

 

mailto:ingridtheilmadsen@gmail.com

