Nyhedsbrev maj 2019
Orientering fra formanden
Kære kollega
Vi har allerede fået den første forsmag på sommeren – vi har det varmt rundt omkring på
skolekontorerne, og vi knokler for at blive klar til sommerferien – men inden vi lukker
computeren helt ned, så er der en meget meget vigtig ting som skal nås…
…som noget nyt i år er tilmeldingen til årsmødet rykket til før sommerferien –
invitationen vil I modtage i starten af juni med tilmeldingsfrist 30. juni….så spørg
allerede nu din skoleleder og husk det er IKKE muligt at tilmelde sig efter fristens udløb.
I dette nyhedsbrev kan du også læse om de netop afholdte regionsmøder og sidste nyt om
vores hjemmeside - husk at holde dine profiloplysninger opdateret, så du ikke går glip af
nyhedsbreve og invitationer til års- og regionsmøder.
Rigtig god sommer – vi glæder os til at tage imod dig på Nyborg Strand til oktober.
Gitte Boelt

Regionsmøderne i 2019:
Region Sjælland besøgte Dragsholm Slot i Odsherred
Vi blev mødt af stolte tykke mure, med masser af fantastisk historie da vi
besøgte Dragsholm Slot onsdag d. 24. april.
Vi startede vores rundvisning i Slottets kirke, hvor vi blev budt velkommen af
vores guide, som med indlevelse og levende beretning om Dragsholms
historie, bragte os tilbage i tiden hvor vi blev spundet ind i et net af mystik,
mord, drama og krige.
Dragsholms historie går ca. 800 år tilbage i tiden, dengang
hvor Danmark var katolsk og Landets egentlige magt lå hos biskopperne. Det
satte Christian den 3. en stopper for efter reformationen i 1536, hvor
biskopperne fik frataget deres magt, konfiskeret deres ejendomme og blev
fængslet. De blev alle sat til afsoning på netop Dragsholm Slot.
Efter en kort, men gribende fortælling om starten på Dragsholms historie, startede den egentlige
rundvisning. Vi startede med en tur i Slottets lille museum, hvor vi fik et lille indblik i, hvilke
forhold biskopperne sad fængslet under. Det hed sig, at dem der var blevet fængslet, kom først
derfra når de døde. De levede under værst tænkelige forhold, uden lys, næsten ingen mad og
de sanitære forhold var bare et hul i muren.
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Derefter gik turen videre til teatersalen. Vi fik ”opført” et lille skuespil af vores guide om den
”hvide dame”, et af Slottets spøgelser. Hvis vi ikke hilste på den omtalte dame (resterne af
hende), ville guiden ikke garantere for følgerne…
Vi gik videre til lokalet, der bliver brugt til brudens påklædningsværelse, når der afholdes
bryllupper på Slottet. Lokalet blev sammen med en del af østfløjen ødelagt efter den brand, der
ramte Slottets køkken for nogle år er siden, men er nyrestaureret og fremstår i dag som før.
Slottet rummer ca. 100 rum – vi kunne desværre kun nå en lille del af dem på
vores tur, men de lokaler vi fik lov at se, viste os tegn på storhed samt stolthed
for historie og traditioner.
Vores rundvisning sluttede i Riddersalen på bedst mulig vis. Vi
fik serveret en to-retters menu, med råvarer fra nærliggende
gårde, hvilket Dragsholm er kendt for og for hvilket de for 2.
gang i træk, fik en Michelin-stjerne for i 2018.
En dejlig aften i historiens tegn og med kolleger fra nær og fjern.
De bedste hilsner, Region Sjælland, Ulla, Christine og Annette

Region Hovedstaden…
Torsdag d. 25. april 2019 – var det blevet tid for Hovedstadens regionsmøde – i år gik turen til
Nordisk Film i Valby med efterfølgende buffet på Cafe Cire på Valby Langgade. Igen i år var
der fin tilslutning til arrangementet – der var 39 der havde tilmeldt sig – og på dagen mødte 35
glade og friske skolesekretærer op.
Vi mødtes ude foran Nordisk Film i strålende solskin og ventede på vores 2 engagerede
rundvisere. Første del af arrangementet var en fælles rundvisning, hvor vi fik et grundigt indblik i
Nordisk Films grundlægger: Ole Olsen, hvis liv startede i yderst fattigdom og endte i ekstrem
velstand, og historien om, hvordan han i starten af 19-tallet gjorde Nordisk Film til et
verdensfirma.

I Nordisk Film egen biografsal så vi den mest berømte at de tidlige film ”Løvejagten”, som er
en dansk sort-hvid stumfilm.
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Filmen sammenstiller med en vis dygtighed, optagelser fra flere forskellige lokaliteter. Jægerne i
urskoven er fotograferet i Klampenborg, dyrene de kigger på, er filmet i Zoologisk Have (med
kameraet nedad, så man ikke kan se indhegningerne) og løvescenerne er fra den ubeboede og
ubebyggede ø Elleore i Roskilde Fjord – optagelsen fandt sted i 1907.
Filmen kommer til at koste grundlæggeren Ole Olsen hans bevilling til Biografteatret, da han
trodser et forbud udstedt af justitsminister Alberti om at fortsætte optagelserne efter en
anmeldelse om dyremishandling. Det lykkedes dog at gennemføre optagelserne og smugle
filmen til Sverige, hvorfra den blev distribueret. Derfor får filmen først premiere i Danmark i
1908. I det retslige efterspil blev Ole Olsen for øvrigt pure frifundet for anklagerne mod
dyrplageri.
Efter filmen og foredraget blev vi delt i 2 hold og fik vi en rundvisning i de historiske og
atmosfærefyldte omgivelser på Nordisk Film i Valby. Den ene rundviser havde været
lydteknikker i 35 år på Nordisk Film, han fortalte og viste hvordan lyden opbygges for at
understøtte stemninger og fortællinger i filmen – nærmest alt til de danske film laves i lydstudiet
– vi bliver godt og grundigt snydt!
Joooooooo nu ses gyserfilmene anderledes fremover ☺

Efter rundvisningen gik vi ud i det gode vejr, hvor vi holdt valg til hovedbestyrelsen. Det var et
godt valg til hovedbestyrelsen – Alle blev genvalgt ☺
Genvalgt til bestyrelsen:
Malene Kjærsgaard Jensen, Nete Koch-Knudsen og Jette Pia Clausen
Genvalgt som suppleanter:
Lene Middelbo Eigtved og Tina Billing
Så gik turen mod Cafe Cire på Valby Langgade, hvor de havde anrettet en rigtig dejlig buffet.
Tak for en hyggelig aften til alle de fremmødte.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer
De varmeste hilsner fra
Malene, Lene, Nete, Tina og Jette
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Region Midtjylland
Torsdag den 25. april mødtes 22 skolesekretærer i Holstebro – nærmere bestemt hos TV
MIDTVEST.
Efter lidt forsinkelse pga en væltet mobilkran på motorvej, startede vi med generalforsamling
hvor vi skulle have valgt 1-2 suppleanter.
Vi fik valgt en ny suppleant – nemlig: Mette Eg Olesen fra Ringkøbing-Skjern.
Herefter fik vi en rigtig spændende rundvisning på tv-stationen, hvor vi startede i
multimediesalen – der mest af alt mindede om en biograf med et fantastisk billede.
Her blev vi taget med på en rejse i TV MIDTVEST historie, så en film i fugleperspektiv hen over
tv-stationens fantastisk smukke sende område, fik et godt grin af nogle sjove klip gennem tiden
og sluttede af med at se de sidste 10 minutter af aftenens 19.30-udsendelse.
Efter en lille kaffepause blev vi vist rundt i både det nye og det gamle studie.
Alt i alt en rigtig hyggelig aften med en masse god snak på kryds og tværs.

4

Region Nordjylland…..
Regionsmødet i Nordjylland blev i år afholdt d. 29. april – i strålende solskin.
Besøget gik denne gang til Travbanen i Aalborg, og vi havde i år 41 tilmeldinger. Desværre fik vi hele 8 afbud,
hvilket vi synes, er lige i overkanten. Vi overvejer derfor, hvordan vi kan løse den problematik. En afbudsprocent på
20 er for høj og koster medlemmerne og foreningen en masse dumme penge.
Vi startede med en rundvisning i og omkring travbanen – og fik lov til at se staldene også. Vores rundviser fortalte
om stedet og hestene – det var spændende at høre om en for de fleste af os – hel ny verden.
Denne aften blev der kørt 9 løb + et pony-løb, det var imponerende at se på.
Vi fik efterfølgende en kort introduktion til det ”at spille på heste” – og vi forsøgte virkelig det bedste, vi havde lært.
Nogle få sekretærer havde armene over hovedet, da vi gik derfra – må dog indrømme, at de fleste af os pænt
måtte holde hænderne og armene langt nede. Men sjovt var det.
Vi sluttede af med en god middag – med indlagt generalforsamling. Linda fortalte lidt om arbejdet igennem året og
gjorde en god reklame for vores kommende årsmøde, hvor vi jo har 25 års jubilæum.
Alle i bestyrelsen i Nordjylland ville gerne modtage genvalg, og dette blev hurtigt vedtaget med klapsalver fra alle.
Tak for tilliden, siger vi.
Derfor ser bestyrelsen igen sådan ud:
Linda Nedergaard fra Hobro, Mariann Weinreich fra Aalborg og Lisbet Houmøller fra Aars samt vores 2
suppleanter: Lene Trangeled Christensen og Charlotte Dahl Albertsen fra Frederikshavn.
….. vi har også stadig et meget tæt og skønt samarbejde med Gitte Boelskifte, (tidligere best. medlem) som nu
sidder som næstformand i Hovedbestyrelsen og derfor ikke kan være en del af Bestyrelsen her i Nordjylland.
Vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige dage på Nyborg Strand d. 28. og 29. oktober 2019, hvor temaet
sølvbryllup naturligvis vil skinne igennem. Husk tilmeldingen skal ske INDEN I går på sommerferie.
Rigtig god sommerferie
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Region Syddanmark…..
30 skolesekretærer fra region syd mødtes på P-pladsen, Monaco ved Knudshoved klokken 15:30, hvor Judith
Vølund bød os alle velkommen.
Der blev holdt et kort møde, hvor der skulle vælges 2 suppleanter. Lotte Dahl, sagde ja til genvalg. Der var ikke
nogen der tilbød sig som 2. suppleant.
Vi fik mulighed for at stille sulten og tørsten med en banan og en flaske vand, da der ikke måtte spises og drikkes
på Sprogø. Klokken 16:00 blev vi hentet af en bus, som kørte os alle til Sprogø. I bussen var en mandlig guide der
fortalte os om Sprogøs historie på en god og spændende måde.
Turen til Sprogø, gik først til Sjælland over betalingsanlægget og så tilbage igen over betalingsanlægget, hvor vi
kørte på tangen til Sprogø.
I bussen kunne guiden fortælle os, at anlægsarbejdet med Storbæltbroen fandt sted fra år 1988 til år 1998.
Motorvejen over Storebælt blev åbnet den 14. juni 1998, men jernbanen åbnede året inden, den 1. juni 1997.
På Sprogø, holdt vi på den eneste parkeringsplads på øen – og guiden fortalte os, at den lille ø på 38 hektar, hver
dag passeres af tusindvis af rejsende.
Sprogø blev dannet i istiden for 4.000 år siden.
Vi gik op på Fyrbakken, der er 24 meter høj, og som er den ene af de to bakker på Sprogø.
Det store fyrtårn, fra år 1868 er opført på samme sted hvor der i middelalderen lå en kongelig borg, der kunne
overvåge farvandet mellem Sjælland og Fyn. Borgen blev opført af Valdemar den store i 1100-tallet – og i dag er
der kun få rester tilbage af borgen.
Selvom det var sol og blå himmel, var det utroligt koldt og blæsende, at være på østsiden af fyrtårnet - så vi krøb i
læ på sydsiden og nød den smukke udsigt, hvor vores guide kunne fortælle om fyrtårnets historie.
Vi gik efterfølgende ned fra Fyrbakken og forbi de gulkalkede bygningslænger fra en institution, der blev oprettet i
1923 og som fungerede helt til 1961.
Institutionen var en opdragelsesanstalt og et tvangsfængsel for unge kvinder, der blev betragtet som en fare for
samfundet.
Stifteren, Christian Keller definerede de unge kvinder i år 1919 som let åndssvage, hvis erotik frembyder en
væsentlig fare i det frie samfund for udbredelse af kønssygdomme. Ved isoleringen på øen undgik man dels
kønssygdomme dels uønskede graviditeter.
Mange tragiske skæbner var resultatet af denne isolation der varede fra 3 – 10 år. Der var plads til omkring 50
kvinder på institutionen. Gravide kvinder der fødte deres barn under opholdet på øen, fik bortadopteret spædbarnet
umiddelbart efter fødslen.
Kvinderne blev uddannede i de år, hvor de var indespærret på øen på følgende måde:
½ år i køkkenet - ½ år som stuepige - ½ år på systuen – 1½ år i landbruget. Efter 3 års uddannelse, var kvinderne
uddannet til at kunne arbejde på én gård - men først skulle de arbejde på Sprogø, hvor de arbejdede som billig
arbejdskraft.
Efter den gruopvækkende fortælling om kvindehjemmet, gik vi videre til den anden bakke.
Dyrelivet på Sprogø er fredet og der er ingen rovdyr på øen. Der er masser af trækfugle bla. gæs, som vi så
masser af. Den sjældne grønne løvfrø, lever i bedste velgående på øen😊
Efter en kold og interessant ø-tur kørte vi med bussen mod Knudshoved.
Broerne, kunne vi se, da vi kørte på tangen langs jernbanen. Vi kørte til de 2 jernbanetunneler til Vestbroen, hvor
vi havde mulighed for at stige ud af bussen og gå hen under Vestbroen, Vi kunne se, hvordan broen krummer i
vandret plan.
Turen, varede i 4 timer og ved ankomst igen på P-Pladsen ved Knudshoved indtog vi en sandwich og en sodavand
på læsiden af Monacos terrasse.
Alle kørte hjem efter en fantastisk god, men rystende oplevelse på Sprogø.
Mange sommerhilsener fra: Birgitte, Judith, Anita og Lotte
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Nyheder – hjemmesiden /Malene K. Jensen
Siden sidst er der sket en del opdateringer på hjemmesiden – Hovedbestyrelsen har på et
møde gennemgået alle foreningens visioner og de er nu lagt på hjemmesiden – historie –
strategiplan og uddannelsessiden er også blevet opdateret.
Alle regionerne har nu afholdt regionsmøder – og i den forbindelse fik vi flere henvendelser på,
at der var medlemmer, som ikke havde modtaget nyhedsmailen om, at invitationerne var lagt på
hjemmesiden. Men hovedbestyrelsen har gennemgået de henvendelser, som vi fik og vi kan se,
at der stadig er folk, som IKKE har tilmeldt sig – Nyhedsbreve fra hjemmesiden – nederst kan
du finde en vejledning på, hvordan du gør dette.
I sidste nyhedsbrev skrev vi også om, at flere medlemmer har sat krydser i nyheder fra alle
regionerne, og det betyder jo så, at man får en mail, når der er nyheder/arrangementer i alle
regionerne. Der er heller ikke noget galt i, men problemet er så, når disse medlemmer har
glemt, at de har bedt om at få nyheder fra alle regioner, og de så kontakter de andre regioner,
og fortæller dem, at de har sendt beskeden til den forkerte region og sætter et stort arbejde i
gang ☺
I øjeblikket arbejder hovedbestyrelsen på højtryk med at få indbydelsen færdig til vores
årsmøde – se appetitvækker andet sted i nyhedsbrevet. I år skal i være opmærksomme på, at
indbydelsen allerede kommer på hjemmesiden primo juni og at tilmeldingsfristen i år hedder:
30 juni 2019.
Nedenstående findes vejledning til ”login på hjemmesiden” og ”Tilmelding af nyhedsbreve”:
Login på hjemmesiden
Når du skal tilmelde dig arrangementer på hjemmesiden – skal du være logget ind på vores
hjemmeside. Som nævnt ovenfor logger du ind oppe i højre hjørne at hjemmesiden – med dit
brugernavn og din adgangskode.
Hvis du ikke kan huske dit brugernavn (medlemsnummer) så find det sidste
girokort/elektroniske faktura frem for din kontingentbetaling, der skal du så finde det
maskinskrevne fakturanummer og sætte et nul foran, så har du dit brugernavn. Det
håndskrevne tal skal du blot ignorere, det er for, at jeres faktura ikke skal blive afvist af
kommunernes økonomisystemer.
Har du glemt din adgangskode, så har hjemmesiden en funktion (en knap man kan trykke på),
som hedder ”Glemt adgangskode”. Denne funktion virker fint, men det kræver dog, at du kan
huske dit brugernavn og har sørget for at opdatere dine oplysninger med e-mailadresse under
din profil.
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Hvis du stadig har problemer med at logge ind på hjemmesiden, så er vi selvfølgelig
behjælpelige med at hjælpe jer på, og så kan du kontakte medlemmerne af FU – alt efter
hvilken region, du hører til – se deres mailadresser på forsiden af hjemmesiden.
Du skal stadig huske at opdatere din profil, hvis der sker ændringer i dine personlige eller
arbejdsmæssige oplysninger fx nyt skolenavn eller ean-nummer i forbindelse med
skolesammenlægninger.
Sikkerhedsmæssigt er hjemmesiden certificeret med et SSL – certifikat, så I som brugere kan
være sikre på, at hjemmesiden er sikker, og at det kun er afsender og modtager, som kan læse
den information, som sendes mellem medlemmet og foreningen.
Tilmelding nyhedsbrev
HUSK at tilmelde dig nyhedsbreve på hjemmesiden, så får du automatisk en mail, når vi
lægger nyheder og invitationer til arrangementer på hjemmesiden.
Tryk på Nyheder i top-menuen:

Udfyld så felterne Navn og E-mail og sæt X i nyheder og den region, som du kommer fra. Så vil
du modtage en e-mail når der er nyheder, som er relevant for hele landet og nyheder der er
relevante for lige netop din region.
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Har du ønsker/forslag eller spørgsmål til hjemmesiden er du altid velkommen til at kontakte
webmaster: Malene K. Jensen (webmaster@l-fs.dk).

Fra presseudvalget:
Årsmøde – 25. års jubilæum – det skal fejres….
Årsmødet i år vil være præget af, at vi har 25-års jubilæum – så mødet vil være toppet med lidt
”sølv-støv”☺
Glæd jer til bl.a. AULA, STUK, stand-up, spændende foredragsholdere og god musik.
Endvidere har vi også haft kontakt med TV2, som vi håber, vil komme og lave et indslag fra
mødet – dette er dog ikke endeligt afklaret endnu.
Vel mødt til et forrygende Årsmøde.
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En lille afsluttende kommentar fra mig – det slipper I ikke for.
Jeg bliver nødt til at skrive det, selvom I måske er trætte af at læse/høre det, men vi – læs
bestyrelsen - nyder at arrangere regionsmøder og årsmøde for jer alle. Det er så givtigt med de
positive tilbagemeldinger, som vi får både til og efter arrangementerne og efterfølgende, når vi
læser evalueringsskemaerne. Det gør det hele værd at bruge krudt og kræfter på, så tak for det.
Med hensyn til nyhedsinformationer fra hjemmesiden, så er der en yderligere krølle i forhold til
det som Malene allerede har skrevet. Der er fortsat nogle, som ikke modtager nyheder vedr.
regionsmøderne. Vi har i FU været helt nede i detaljerne for at finde en forklaring på det og vi
har fundet ud af følgende. Det kan skyldes:
• At man kun har flueben i nyheder eller regionen, eller
• At man har tilmeldt nyheder og regionen til forskellige mailadresser. Man får nemlig kun
regionsnyhederne, hvis man har flueben i både nyheder og regionen med den samme
mailadresse.
Så hvis man vil være sikker på at få alle nyhederne, så kan man vælge at gå ind på
hjemmesiden under fanen Nyheder og oprette sig på ny ved at slette de eksisterende flueben
og sætte 2 nye ved henholdsvis nyheder og sin egen region og skrive sit navn og sin
mailadresse i toppen og klikke på tilmeld, så vil man fremadrettet få nyheder og indbydelse til
egen regions regionsmøde.
Vi er klar over, at det er misvisende, at der er forud fyldt flueben ved både nyheder og alle
regioner, men det er sådan hjemmesiden er startet op – beklager.
Man må selvfølgelig også gerne sætte kryds ved de andre regioner, hvis man gerne vil have
besked om deres indbydelse til regionsmøde i sin indbakke, MEN der har været medlemmer,
som har tilmeldt sig regionsmøde i en hel anden region end tilsigtet. Det kan udgås, hvis man
nøjes med at sætte flueben ved egen region.
Det er jo altid muligt at se alle regioners indbydelse på forsiden af hjemmesiden, så man kan
nemt orientere sig om, hvad de andre har fundet på af spændende ting. 😊
Jeg håber min lille forklaring giver mening ellers vil jeg lige gennemgå det på årsmødet til
oktober. Jeg håber vi ses.
Mange sommerhilsner til jer alle
Gitte Boelskifte
Næstformand
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