
Referat af mødet i SØS-gruppen/Redaktionen den 23.marts 2017 kl.10-12 

Sted: Hos Ole og Lotte Toft i Silkeborg. 

Tilstede: Ole og Lotte Toft, Knud Sehested, Ib Møller, Annette Lindberg og Poul Grosen Rasmussen. 
Referent: Poul Grosen Rasmussen. 

 

1. Foredragsrække for ÆldreSagen i Silkeborg  

Ole havde fået en forespørgsel på en foredragsrække om søfart, baseret på bogen Med splitflag og 

højagtelse og med en række af forfatterne i bogen. ÆldreSagen har foreslået en foredragsrække på tre 

med følgende datoer: 4. Oktober 2017, 22. November 2017 samt 7. Februar 2018. ÆldreSagen ønskede 

en tilbagemelding senest den 29. Marts 2017 samt fotos, som kan illustrere foredragenes indhold. 
Foredragsrækken forventes afholdt i medborgerhuset i Silkeborg.  

Ole har forslået tre temaer for de tre dage: 1. En dreng og hans mester med Ole og Ib. 2. Fra 
promenadedækket og kabyssen med Poul og Annette samt 3. Fra broen med Knud og Mogens.  

Der var opbakning til at deltage i arrangementet, dog med et afbud fra Mogens. Ole og Ib tager sig af 

den 4. Oktober, Poul og Annette tager sig af den 22. November og Knud plus en mere tager sig af den 7. 

Februar. Ole har mødt en tidligere ØK-ansat på sin tur til Tyrkiet og vil forsøge om han kan få kontakt 
og evt. accept fra ham.  

Ift. Ældresagens ønske om fotos fremsender Poul 3*2 fotos til Ole, som videresender dem til 

ÆldreSagen. Med henblik på at ÆldreSagen har materiale til omtale af foredragsrækkens forskellige 

temaer fremsender Ole, det materiale der tidligere er anvendt ift. boglanceringen  på Facebook . 

Materialet findes på Www.seniorvejen.com under fanen: Nyttige hjemmesider/Udgivelser af bøger og 
faglige artikler.  

2. SØS-arrangementer i 2017  

Der var enighed om, at der minimum bør afholdes to arrangementer om året, hvis SØS-gruppen skal 

overleve. I forhold til 2017 er der planlagt et foredrag med forfatteren til den anmelderroste ØK-bog 

Udsyn. Arrangementet er aftalt i samarbejde med Museum Silkeborg, som stiller lokaler til rådighed. 
Forventet tidspunkt er "En mandag i november 2017". Annette afklarer nærmere om tidspunkt m.m.  

Det andet arrangement, der er under planlæggelse er en to-dages tur til Helsingør/ København med 

besøg på Søfartsmuseet i Helsingør samt besøg på ØK's gamle bygning i Holbergsgade, hvor der skulle 

være et ØK-museum samt den nye bygning i Frihavnen. Der var enighed om at forsøge gennemført 

dette arrangement i foråret 2017 - maj/ juni. Der bliver ikke andre arrangementer i SØS-gruppen i 
foråret. 

Ole undersøger muligheden for en fællestur med bus og overnatning og udsender forslaget til SØS- 

gruppen ift. en interessetilkendegivelse (afkrydsningsskema). Hvis ikke der er tilstrækkelig med 

tilmeldinger til en fællestur forsøges gennemført et "skrabet" arrangement, hvor Ole/Annette aftaler 

besøget i Helsingør og i København, men hvor transport og overnatning er overladt til den enkelte. Vi 
håber på den måde, at kunne afvikle dette arrangement under alle omstændigheder. 

3. Nyt oplag af Med splitflag og højagtelse?  

Første oplag er ved at være udsolgt og det formodes i redaktionen, at der vil være interesse fremover for 

http://www.seniorvejen.com/


at købe bogen. Der er indhentet et tilbud på genoptryk fra Forlaget Kahrius på hhv. 200 stk. (16.961 kr) 

og 300 stk.(22.701 kr.). På bankkontoen er der ca 15.500 kr. og Kahrius har pt. solgt 21 bøger a ca 100 
kr. = 2.100 kr.  

Poul har fremsendt en revideret ansøgning til Jyske Banks Almennyttige Fond den 3. marts 2017, men 

har endnu ikke hørt fra Fonden. Ole vil rykke Fonden for svar. Ved et genoptryk er det aftalt at 

redaktionen gennemlæser første udgave og noterer evt fejl i manus. Ole har allerede fundet en række 

fejl.  

4. Næste møde i Redaktionen/ SØS-gruppen 

Når Ole har en dato aftalt med busselskabet ift. to-dages turen, indkaldes til møde. Formodentlig onsdag 
den 5. April kl. 10.00 hos Ole og Lotte i Silkeborg. 

5. Evt. 

Poul orienterede om kontakten til Senior TV Østjylland, hvor der har været rettet henvendelse til i 
oktober 2016. Der er rykket for status på det lovede interview med forfatterne til Med splitflag og højag 

 


