
Besøg på Falck  
Museum
Onsdag den 4. marts deltog 10 
personer i et besøg på det nye 
Falck Museum i Horsens. 
Sophus Falck oprettede rednings-
korpset i 1906. I dag er der 30.000 
medarbejdere i Falck i 36 lande.
Bag museet står ambulancebe-
handler og førstehjælpsinstruktør 
Anders Vaagan. Han startede sin 
karriere som elev på Falck-sta-
tionen i Horsens for 12 år siden. 
Anders Vaagan har over en lang 
årrække indsamlet Falck-ting. 
Det er de ting, der sammen med 
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Debatmøde i Senior 
Erhverv Horsens-Vejle
Den 16. marts blev der holdt 
debatmøde med beskæftigelses-
minister Henrik Dam Kristensen 
(S) og folketingsmedlem Jens 
Ejner Christensen (V). Der var 
mødt omkring 40 medlemmer 
op, og vi havde besøg af TV-Syd, 
som sendte indslag om aftenen.  
Mødets  primus motor var Poul 
Martin Filtenborg, som også var 
mødeleder. Temaerne var mange 
Bl.a. blev de lokale folketings-
medlemmer bedt om at forholde 
sig til det rimelige i, at medlem-

merne bliver smidt ud af A-kas-
sen, når de fylder 65 år. Budska-
bet var her, at grænsen fremover 
bør følge folkepension-alderen, 
der stiger løbende i årene, der 
kommer. Henrik Dam Kristensen 
fortalte, at han har planer om at 
nedsætte en tænketank om sen-
iorer. Her fik han straks tilbud fra 
flere medlemmer, der gerne ville 
være med. Af de 120 medlemmer 
af Senior Erhverv Horsens-Vejle 
er halvdelen arbejdssøgende, men 
netværket har en ret god succes-
rate. Omkring 40 pct. af medlem-
merne finder arbejde hvert år.

bidrag fra gamle kollegaer, nu er 
blevet til en udstilling, som giver 
et billede af Falcks lange historie. 
Der var blandt andet beklædning, 
udstyr, legetøjsbiler, garageanlæg, 
bøger, tidsskrifter, reklameting og 
en masse billeder. 
Vi blev budt på en kop kaffe/te 
og lidt sødt, mens Anders leven-
de fortalte om Falck og Falcks 
historie.
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hvor finder man det forskellige. 
Der blev foreslået, at kalenderen 
havde nyeste måned øverst. Det 
vil blive rettet. 
Der blev vist vores Facebook side, 
som er en måde at reklamere for 
SEHV på.
G-drevet blev gennemgået. Flere 
grupper trængte til en oprydning, 
så det blev der sat gang i.
Kontorvagten blev gennemgået. 
Prøv at tage en kontorvagt sam-
men med en øvet.
Der blev gennemgået, hvordan 
man udfylder timesedler. Arbejds-
gruppemøder er når man har 
været til møde i en arbejdsgruppe. 
Medlemsmøder er vis der bliver 
holdt et orienteringsmøde som 
dette. Der blev foreslået en ud-
fyldt timeseddel foran til at kigge 
efter.
Årets gang blev gennemgået. Der 
holdes Åbent hus 2 gange årligt. 
Der er muligheder for at deltage i 
en dags kurser eller internatkurser 
gennem Senior Erhverv Danmark. 
Se på opslagstavlen, hvornår der 
er kurser.
Efterfølgende blev der budt på 
grillmad.

Fælles Infomøde
Mandag den 1. juni blev der holdt 
fælles Infomøde. På programmet 
var: Alm. ret og pligt, CV data-
basen, Hjemmesiden, Facebook, 
Kontoret (G-drev og mappestruk-
tur), Kontorvagt, Timesedler og 
kørsel, årets gang – faste arrange-
menter og kursus, Ordet frit.
Der var mødt 17 til arrangemen-
tet. Heraf 3 af dem, som ikke har 
CV lagt ind i vores database.
Der blev orienteret om, hvad 
medlemskabet af SE betyder af 
rettigheder og pligter. 
Dernæst blev der vist eksempel på 
indtastning af CV med udgang-
spunkt i en af dem, som ikke 
havde lavet det. 
At have CV hos os er vigtigt for 
at finde et job gennem os. Vores 
CV administrator er i gang med 
at lave en funktion, så man skal 
aktivere sit CV hver 3.måned. Der 
vil blive sendt en mail, når der er 
gået 3 mdr. siden, man sidst har 
været inde på sit CV. Hvis man så 
ikke gemmer sit CV igen, vil det 
blive slettet.
Hjemmesiden blev gennemgået, 
hvor finder man det forskellige. 

Sommerferie
Der holdes  sommerferie i juli 
måned. Vi starter op igen den 3. 
august. E-mailen tjekkes hele juli.

Bygholm sø rundt
Vi var omkring 10 fra Senior 
Erhverv, der mødes ved søen en 
formiddag i maj for at gå den 7 - 8 
km's tur rundt om søen. En rigtig 
smuk tur i godt selskab og med 
forfriskninger under vejs som 
andre medlemmer sørgede for. Og 
vejret artede sig nogenlunde, selv 
om det var en kold majdag. Efter 
at vi have gået turen rundt, spiste 
vi en velfortjent frokost på Ky-
stens Perle.
Som nyt medlem var det rigtigt 
hyggeligt at få mulighed for at  
snakke lidt længere tid med andre 
fra Senior Erhverv.
Kirsten Andreasen


