2019 – Året der gik
Globale Seniorer har i 2019 fortsat det høje aktivitetsniveau fra 2018, og vi har i året for alvor fået
optrappet på europaaktiviteterne og har også taget hul på en debat om et mere kontinuert arbejde med
menneskerettigheder. Igen i år gør vi i forbindelse med årsskiftet status med en kortfattet opsummering af
årets aktiviteter.
GS’ 7. generalforsamling
Generalforsamlingen i 2019 blev afholdt den 14. marts i Ældre Sagens nye domicil, Snorresgade 17-19, 2300
Kbh S. Vi var glade for at vende tilbage til traditionen med at holde det hos Ældre Sagen.
Generalforsamlingen blev indledt med et eksternt oplæg ved fhv. udenrigsminister Martin Lidegaard, MF
for det Radikale Venstre, som vi bad om at tale ud fra stikordene: Hvad skal Europa spille ind med i forhold
til verdensordenen, og hvordan skal Europas bidrage til en global, bæredygtig udvikling?
Et af hovedpunkterne i Lidegaards engagerede indlæg var, at verdensmålene er vigtige i en verden som har
vokseværk og hvor ændringerne og den teknologiske udvikling sker meget hurtigt. I forhold til klima og
ressourceproblemer har vi meget dårlig tid og det vigtigste er derfor, at EU tager førertrøjen på i
klimaspørgsmål. Vi skal ikke gøre det til et individuelt spørgsmål at sikre bæredygtighed. – Vi skal huske på,
at hvis folk for sig selv skal vælge mellem det ’fede liv’ og at redde verden, så vælger de det ’fede liv’, sagde
Martin Lidegaard.
Generalforsamlingen vedtog et forslag om at indmelde GS i EURAG, European Federation of Older Persons.
Bestyrelsen fik efter valget frem til generalforsamlingen i 2020 følgende sammensætning: Per Bo, formand;
Nina Ilona Ellinger, næstformand; Asbjørn Andersen, sekretær; Peter Højslev Petersen, kasserer; Jette
Steensen, suppleant; Nina Wernberg, suppleant; Toni Solveig Michelsen, Kaj Skov Frederiksen, Povl Anker
Andersen og Claus Larsen-Jensen som tilforordnet fra FIC.
GS har afholdt 22 medlemsmøder, der var åbne for alle interesserede
•

Valg, demokrati og civilsamfund i Kirgisistan – som led i forberedelserne af en rejse til Kirgisistan i
foråret 2019 arrangerede GS’ Kirgisistangruppe et åbent møde den 14.01.2019 med oplæg af
Kirsten Jørgensen og Charlotte Flindt Pedersen.

•

Ældres vilkår – med blikket rettet mod Grønland og Kenya – På mødet den 21.01.2019 satte GS’
ældrepolitisk gruppe fokus på vilkårene for ældrebefolkningen på Grønland og i Kenya med oplæg
af hhv. Kamilla Pernille Johansen Nørtoft og Maria Justiniano.

•

Bæredygtigt landbrug og Verdensmålene – Mogens Buch Hansen, satte i sit foredrag den
06.02.2019 arrangeret af GS’ Verdensmålsgruppen fokus på hvad der er udfordringerne for at
kunne brødføde en befolkning bæredygtigt.

•

Klima og energi set i lyset af Verdensmålene – Et oplæg af Lars Josephsen den 20.02.2019, der
beskrev klima- og energimålene i Verdensmålene, deres indbyrdes sammenhæng og den rolle
klima- og energispørgsmål spiller for visionen en om bæredygtig global udvikling.

•

GS’s aktiviteter på Folkemødet Bornholm – Verdensmålsgruppen inviterede i samarbejde med
ældregruppen alle interesserede medlemmer til opstartsmøde om aktiviteterne på årets
Folkemøde på Bornholm fra den 13. til den 16. juni. Mødet blev afholdt 05.03.2019.
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•

Er Kina en global magt? – GS’ Globaliseringsgruppe afholdt møde den 26.03.2019 med fokus på
spørgsmålet: Er Kina en global magt og hvad er Kinas intentioner, politik og realiteter? Mødet
havde oplæg af Professor Kjeld Erik Brødsgaard, Kina-studier, Copenhagen Business School.

•

Den 26. maj – et valg i urolige tider. GS’ Europagruppe inviterede den 24.04.2019 til åbent
medlemsmøde om Europa-Parlamentet i anledning af det forstående parlamentsvalg den 26. maj
2019. Mødet havde oplæg af Ole Aabenhus, tidl. EU-korrespondent for DR.

•

Globalisering, hvordan forstår vi det? – GS’ Globaliseringsgruppe arrangerede den 20.05.2019 et
møde med det formål at få en debat om forskellige forståelser af begrebet. Mødet havde oplæg af
Lars Bo Kaspersen, professor ved CBS tilknyttet Center for Ledelse, Politik og Filosofi.

•

Forberedelsesmøde event’en “Verdensparlamentet” – På mødet den 27.05.2019 forberedte
Globale Seniorer forslag til Verdensparlamentet på Folkemødet. Formålet var at udvikle forslag til
at fremme at FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling bliver nået inden år 2030.

•

Islam i Europa i dag – GS’ Iran- og Mellemøstgruppe afholdt den 03.06.2019 møde med oplæg af
lektor Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier KU, om integration af
nye muslimske statsborgere i de europæiske demokratier og om muligheden for at understøtte en
demokratisk udvikling og hindre radikalisering.

•

Kinas rolle i den globale udvikling – GS’ Globaliseringsgruppe inviterede til møde med
seniorforsker ved DIIS Yang Jiang den 06.06.2019. Emnet var Kinas rolle i den globale udvikling
herunder især Kinas forhold til landets naboer, handelskrigen med USA og relationen til Europa.

•

Sådan får man ting igennem i Europa-Parlamentet – Dagen før Det Europæiske Råd samledes i
Bruxelles for at diskutere EU’s topposter inviterede GS’ Europagruppe til åbent møde 19.07.2019
med oplæg af Ole Aabenhus. Med bl.a. debat om udsigterne for parlamentets “spidskandidater”.

•

Har demokratiet en chance – om Islam og politik i Mellemøsten – Iran & Mellemøstgruppen i GS
afholdt den 28.09.2019 et åbent møde om emnet med oplæg af professor Jakob SkovgaardPetersen, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

•

Nationale Mindretal i Europa – Globale Seniorers Europagruppe afholdt den 21.09.2019 i
samarbejde med FIC et åbent medlemsmøde om Nationale mindretal. Mødet indledtes med oplæg
af Hans Heinrich Hansen, tidl. formand for Federal Union Of European Nationalities, til debat om
hvilke rettigheder, udfordringer og muligheder der er for de nationale mindretal i dagens Europa.

•

Ungarns historie – i korte træk – GS’ Europagruppe inviterede den 04.09.2019 i samarbejde med
FIC til åbent medlemsmøde om landets lange og kompleks historie i korte træk. Mødet havde
oplæg af Peter Eszterhás, der havde fokus på kultur og litteratur.

•

Den politiske situation i Ungarn i dag – Globale Seniorers Europagruppe holdt den 30.09.2019 i
samarbejde med FIC et åbent medlemsmøde om Ungarn mellem EU-pres, leder-loyalitet og
national historiefortælling. Mødets havde oplæg af Krisztina Vas Nørbæk.

•

Medier, Partier og Populisme med fokus på Ungarn – I samarbejde med FIC inviterede GS’
Europagruppe til åbent medlemsmøde den 10.10.2019 med oplæg og diskussion ved
Miklós Áron Sükösd lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på KU.
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•

Frokost på Øresund – Globale Seniorer indbød til gentagelse af et af netværkets første
internationale arrangementer: En frokost på Øresund. Den 04.11.2019 gentog vi frokosten med
uformel snak om GS’ aktiviteter ombord på ”Aurora”, på sejlads mellem Helsingør og Helsingborg.

•

Tehrans elektroniske musikscene – GS’ Iran & Mellemøstgruppe inviterede til møde den
14.11.2019 om den elektroniske musikscene i Tehran med oplæg af Malthe Folke Ivarsson, der som
fotograf har rejst i Iran og dokumenteret især Tehrans elektroniske musikscene.

•

Om ældre i Malawi og Mongoliet – I mødeserien om ældre i verden arrangerede GS Ældrepolitisk
gruppe den 21.11.2019 et åbent medlemsmøde om vilkårene for ældre i Malawi og Mongoliet med
oplæg af henholdsvis Jean Petersen og Bulgan Njama.

•

Krig og Fred v/Peter Vedel Kessing – GS inviterede den 29.11.2019 til møde med seniorforsker ved
Dansk Institut for Menneskerettigheder, cand.jur., ph.d. Peter Vedel Kessing. Emnet var krig, fred
og folkeret og de aktuelle problemer med dækkende definitioner.

•

Iran, indadtil og udadtil – GS’ Iran & Mellemøstgruppe indbød til åbent medlemsmøde med oplæg
af Rasmus Christian Elling den 10.12.2019. Emnet var hvordan konflikten med USA og dets allierede
påvirker den iranske befolkning, samt hvordan det står med kampen for demokrati.

GS har i samarbejde med andre organisationer afholdt 3 offentlige arrangementer
•

Fredsproces og menneskerettigheder – i skyggen af konflikten i Syrien. Som led i det løbende
samarbejde omkring udviklingen i regionen indbød Kurdisk og Globale Seniorer i samarbejde med
Helsinki-Komiteen den 07-02-2019 til konference om USA, kurderne og Tyrkiet.

•

Hvad vil I egentlig med Europa? Danske Seniorer og Globale Seniorer arrangerede den 14.05.2019 i
fællesskab et Vælgermøde op til EU-parlamentsvalget og spurgte ud fra en ældrepolitisk vinkel
kandidaterne fra de politiske partier om deres politik på de grænseoverskridende udfordringer.

•

Memory Training – Globale Seniorer inviterede i samarbejde med Danske Seniorer til deltagelse i
Memory Training den 31.10.2019 under ledelse af Dana Steinova, Dipl.Ing. fra det økonomiske
fakultet på universitetet i Prag.
Mødet var kommet i stand via vores medlemskab af EURAG, Den Europæiske Føderation for Ældre,
hvor Dana Steinova i dag er generalsekretær.

GS har gennemført en række rejser og forberedt nye
•

I april og maj i år var 21 Globale Seniorer i Bishkek og Osh i Kirgisistan for at etablere en dialog med
grupper af studerende på engelsk. Målet for de unge kirgisere var at træne i at kommunikere på
engelsk. For Globale Seniorer var det at få indblik i, hvordan det er at være ung i Centralasien og
hvad de tænker om verden og fremtiden.
Efter hjemkomsten var gruppen enige om, at det ikke havde løftet studenternes sproglige niveau
mærkbart, men at der var åbnet et vindue for dem og for deltagerne fra GS med nye oplevelser og
en international kommunikation – på tværs af alder, sprog, geografi og kultur.
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•

Europagruppens medlemmer har med forskellig bemanding i 2019 gennemført tre rejser i Europa.
Til Manchester, UK for fra den 4.-9. marts 2019
Til Krakow, Polen fra den 5.-10. maj 2019
Til Leányfalu, 17 km nord for Budapest, Ungarn fra den 21.-27. oktober 2019
Rejserne fokuserer på kontakt med ‘almindelige mennesker’. Gennem diskussioner og uformel snak
med personer og borgergrupper prøver vi at forstå de vilkår, de lever under, deres uddannelsesforløb, privatliv, professionelle liv og deres engagement i lokalsamfundene. Tilsvarende fortæller vi
om vores. Vi prøver – med respekt og empati, ansigt til ansigt – at finde ud hvad der adskiller os og
hvad vi har fælles: Kort sagt, hvad der er vores europæiske identitet.

•

Studierejsen til Paris som oprindeligt blev annonceret gennemført sidste år, er udsat til 2020 fra
den 24.-27 marts. Studierejsens mål er OECD og UNESCO – i forlængelse af de tidligere ture til
internationale institutioner I hhv. Geneve og Strasbourg,

GS var på Folkemødet på Bornholm
•

Globale Seniorer var på Folkemødet den 13. juni sammen med en række andre organisationer
medarrangør af en event i Globalt Fokus’ Verdensmålstelt, hvor vi indbød til debat om, hvordan vi
kan sikre, at Verdensmålenes løfte ”Leave No One Behind” opfyldes.
Eventen formede sig som en stor workshop, hvor 8 borde havde fokus på forskellige grupper.
Ældres adgang til de offentlige rum i byer og boligområder var Globale Seniorers fokus, og vi fik i
forberedelserne og ved bordet hjælp af eksperterne Caroline Beck (http://bysenior.dk/) og
overlæge Birgit Åbom (palliativ behandling ved Roskilde Hospital).

•

Fredag den 14. juni 2019 trådte Verdensparlamentet sammen på Bornholm i Danske Seniorers telt
til en session om Verdensmålene. Parlamentsmedlemmerne repræsenterede alle aldersgrupper
men flest unge og ældre, der gennem flere måneder havde arbejdet for at kunne stille hver deres
forslag til at styrke Verdensmålene. Politisk kommentator Peter Mogensen styrede debatten hvor
de unge og ældres forslag var i åben konkurrence.
Eventen var arrangeret af Verdensmålsgruppen og Ældrepolitisk gruppe i GS i samarbejde med
Danske Seniorer, FIC Ungdom, Ungdomsringen, Ung Holbæk og Ungdomsskolen Kolding.

GS’ har arbejdet for at fremme ældres vilkår og interesser
•

GS har i flere år arbejde for at fremme en ældrekonvention. Udgangspunktet er den arbejdsgruppe
i FN, OEWG (Open Ended Working Group) on Ageing, som arbejder for at vurdere om beskyttelsen
af ældres menneskerettigheder er tilstrækkelig og dækkende.

•

Ældrepolitisk gruppe i GS har i 2019 videreført det gode samarbejde med Danske Seniorer og
Ældresagen om dette arbejde og mødes jævnligt om det for gensidig orientering og for
forberedelse af indsatsen i FN.

•

FN’s arbejdsgruppe holdt i den 15. til 18. april sin 10 session i FN’s hovedkvarter i New York.
Ældrepolitisk gruppe forsøgte forinden gennem vores samarbejde at få et møde med Sundheds- og
ældreministeriet. Det lykkedes ikke, ligesom det ikke lykkedes for ministeriet at bidrage skriftligt til
mødet i FN.
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•

Den 11. session i FN’s arbejdsgruppe finder sted den 6. til 9. april 2020 i FN og Ældrepolitisk gruppe
er i gang med forberedelserne. Temaet for 11. session er ældres: 1) Right to Work and Access to
the Labour Market) og 2) Access to Justice. GS der er akkrediteret arbejdsgruppen i FN, har den 30.
november indsendt et skriftligt bidrag om ældre vilkår på arbejdsmarkedet. GS har yderligere fået
tilsagn om et møde med ministeriet i marts 2020.

GS udstillede ”Kender du Verdensmålene?”
•

Udstillingen ”Kender du verdensmålene” rummer 22 fotoplancher og 4 tekstplancher. Plancherne
er en gennemgang af de 17 verdensmål og har det simple formål at gøre folk bekendte med og
nysgerrige på målene. Til udstillingen er udarbejdet ”arbejdsark”, som skal styrke grundskole og
gymnasieelevers oplevelse af udstillingen. Udstillingen har også i 2019 været godt rundt i landet:
Solvangskolen i Farum fra 18. marts til 10 april
Køge Kommunes Grønne Hus fra 8. april til 28. maj
Folkemødet på Bornholm I beskåret udgave på de events GS medvirkede i den 13. og 14. juni
Furesø Rådhus 1. juli til 15. august
Rødovre Rådhus fra 7. september til 3. oktober
Egedal Kommune Rådhus fra 7. oktober til 4. november
Formidlingsgruppen, der er en del af Verdensmålsgruppen har stået for udlånsaftaler,
udstillingsdesign, ophængning og nedtagning af udstillingen. I forbindelse med udstillingen har
GS’ere holdt oplæg om verdensmålene ligesom vi har modtaget og været i skoleklasser og snakket
verdensmål med eleverne. Den aktivitet vil gruppen gerne udvikle yderligere og har ved flere
lejligheder efterlyst interesserede til både det praktiske og formidlingen.

GS har sammen med Verdens Bedste Nyheder været på gaden for Verdensmålene
•

Verdens Bedste Morgen faldt i 2019 på fredag den 6. september. For 4. år i træk kampagnede
Globale Seniorer for Verdensmålene. Morgenduelige Globale Seniorer delte gratisavis og
bæredygtig chokolade ud på Valby Station. Verdens Bedste Nyheder havde som sædvanligt
organiseret kampagnen, der i år have budskabet: Verden vågner til klimahandling.

GS’ medlemmer har holdt interne møder og studiekredse i emnebestemte grupper
•

I 2019 har Globale Seniorer haft følgende arbejdsgrupper, som udvikler aktiviteterne gennem
intern mødevirksomhed, studiekredse og eksternt samarbejde:
-

•

Europagruppen
Globaliseringsgruppen
Iran & Mellemøst gruppen
Kirgisistangruppen
Verdensmålsgruppen (med undergrupper)
Ældrepolitisk gruppe

I 2018 besluttede bestyrelsen at de områder som bestyrelsen indtil videre selv havde varetaget områderne Tyrkiet (i samarbejde med Bosporus netværket), Menneskerettigheder og
Europaspørgsmål fremover skulle forankres i arbejdsgrupper.
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-

Alle Europaspørgsmål er nu forankret i Europagruppen

-

I forlængelse af mødet om Krig og Fred 29. november 2019 og med indkaldelsen til mødet om
retsstaten den 16. januar 2020 forsøger interesserede at danne en menneskerettighedsgruppe

-

Arbejdet med Tyrkiet og Mellemøsten er planlagt til at indgå under Iran & Mellemøsten
gruppen, men der er endnu ikke taget noget konkret initiativ.

•

I 2019 har Udviklingspolitisk gruppe ikke haft nogen aktiviteter, men med baggrund i
Tovholdermødets diskussion bliver det undersøgt om der er interesserede til at sætte gang i
gruppen igen.

•

Alle arbejdsgrupper er åbne for deltagelse og kontaktpersonerne til de enkelte grupper fremgår af
hjemmesiden, ligesom gruppernes emne er uddybet. Grupper om nye emner kan dannes på
initiativ af medlemmerne.

GS’ har i årets løb været repræsenteret i mange samarbejder og eksterne mødesammenhænge
Bestyrelse og arbejdsgrupper beslutter ofte at lade aktive medlemmer repræsentere Globale
Seniorer i forbindelse med aktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, institutioner og CSO’er.

•

Globale Seniorer er medlemsorganisation i Globalt Fokus og er i den sammenhæng indirekte
afsender af en række udtalelser og høringssvar til ministerier og regering omkring Verdensmål,
klima- og udviklingsspørgsmål og andre af Globalt Fokus’ interesseområder.

•

GS deltager i Globalt Fokus ”SDG-arbejdsgruppe (Sustainable Development Goals)” og er
repræsenteret af Verdensmålsgruppen, pt. af Lene Grønfeldt og Poul Brandrup.
I forlængelse af dette samarbejde er Verdensmålsgruppen repræsenteret på møder med
finansministeriet, Danmarks Statistik, interesseorganisationer, Folketingets Verdensmålsnetværk
”2030-netværket”og ”2030-panelet” et rådgivningspanel vedr. Verdensmålene samt en hel række
andre organisationer.

•

Globale Seniorer har via SDG arbejdsgruppen bidraget til den ”Spotlightrapport” om Danmarks
udfordringer med at leve op til Verdensmålene, som Globalt Fokus og 92-gruppen lancerede den
11. juni 2019. Vi har medvirket som forfattere på målene 1, 3, 4, 8, 10 og 11, der handler om hhv.
fattigdom, sundhed & trivsel, uddannelse, anstændige job, mindre ulighed samt om bæredygtige
byer og lokalsamfund.

•

GS deltog repræsenteret af Per Bo og Lene Grønfeldt i Globalt Fokus generalforsamling den 25.
november 2019.

•

FIC afholdt Generalforsamling den 24. marts 2019. På Generalforsamlingen fik FIC en ny politisk og
daglig ledelse. Ole Nors er stoppet efter 14 som formand, Claus Larsen Jensen er ny arbejdende
bestyrelsesformand og Carsten Andersen ny direktør. Den nye ledelseskonstruktion skal styrke
både den politisk udadvendte ledelse og den organisatoriske og administrative ledelse. Globale
Seniorer var repræsenteret på generalforsamlingen af Per Bo.

•

Samarbejdet med Help Age varetages af næstformand Maria Justiniano, der jævnligt deltager i
Europe Network call, en telefonkonference med de europæiske medlemmer af HelpAge
International ledet af Johanna Phillips, Global Network Coordination and Development Manager fra
HelpAge International.
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•

Maria Justiniano deltog i seminaret: ”Social Inclusion and Ageing Migrants”, den 2. oktober 2019 i
Helsinki. Seminaret var arrangeret af Valli – The Finnish Union for Senior Services, The Finnish
Center for Easy to Read og HelpAge International Board of Trustees. Maria var inviteret i sin
kapacitet af repræsentant i HelpAges Western European Network.

•

GS besluttede på generalforsamlingen i 2019 at indmelde netværket i EURAG, Den Europæiske
Føderation for Ældre. Povl Anker Andersen deltog i EURAG’s event i Moskva 19.-22. september
2019. Hovedbegivenheden var konferencen “Lifelong Learning - the right of access to education for
older persons” med UPR, The Russian Pensioners Union, som vært. Der blev desuden afholdt
General Meeting i EURAG, hvor GS blev budt velkommen som medlem.

•

GS’s samarbejder I Bosporus Netværket med Den Danske Helsinki Komite for Menneskerettigheder
og Kurdisk Forum omkring udviklingen i Syrien og Tyrkiet. Globale Seniorer er repræsenteret i
samarbejdet af Per Bo og Povl Anker Andersen. Netværket mødes regelmæssigt om udviklingen og
har i den 7. februar 2019 gennemført en konference Fredsproces og menneskerettigheder – i
skyggen af konflikten i Syrien.

•

Bestyrelsen i Seniorer uden Grænser, afdeling Øst har i 2018 inviteret GS til et møde om videre
samarbejdsmuligheder. GS har takket ja, men vi har endnu ikke har fået fastlagt og gennemført
mødet. Det vil vi gøre i 2020.

GS har afholdt Aktivitets- og tovholdermøde
•

Mødet blev afholdt den 26. september 2019 med det formål at opbygge et fælles overblik over
igangværende og kommende aktiviteter samt at diskutere, hvordan organisationen og den enkelte
kan tage viden og erfaring med ind i næste halvår. De nye ideer og konkrete forslag der kom frem,
vil præge de videre aktiviteter.

GS på hjemmeside og facebook i 2018
•

Brugen af GS’ hjemmeside er stadig i stigning. I år har hjemmesiden www.globaleseniorer.com
frem til den 29. december haft 23.095 besøg – eller klik - fra i alt 7.514 besøgende. Det betyder et
dagligt antal besøg på ca. 64. Stigningen i trafikken i forhold til 2017 har dermed været på ca. 40
pct. Hjemmesiden rundede den 29. december 2019 i alt 74.277 besøg gennem tiden, og
bestyrelsen vurderer, at siden er vores vigtigste kommunikationskanal til medlemmerne.

•

Hjemmesiden har i dag 168 følgere i forhold til 153 i 2018. Men det er stadig ikke alle Globale
Seniorer som er følgere, og vi opfordrer fortsat medlemmerne til at det. Følgere får automatisk alle
nye indlæg på hjemmesiden sendt til deres mailadresse og er således altid opdateret om indkaldte
møder mm.

•

Siden den 20. oktober 2014 har GS kommunikeret på mail med medlemmerne fra adressen
globaleseniorer@gmail.com. Vi har siden 19. marts 2013 været i luften med hjemmesiden på
adressen www.globaleseniorer.com, men råder også over domænerne med efternavnet dk og org.

•

Den 19. marts 2013 etablerede vi vores profil på facebook ”Globale Seniorer”, der som side nu er
”liket” af 255 personer en stigning på 50 personer i forhold til sidste år. Vi når længst ud, når vi er i
dialog med andre. Årets topscorer opslag er vores tillykke til Verdensparlament vinderne fra Ung
Holbæk, der nåede ud til 963.
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•

Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at meddele sig til hinanden og gå i dialog på siden, men vi
bruger mest siden til at annoncere for vores begivenheder. De begivenheder vi har lagt på i år, er
set af tilsammen 4.600. Vi skal derfor gentage opfordringen til at besøge os på facebook og give os
et ”like” så GS’ facebook profil bliver en stærk anbefaling af vores netværk.
Povl Anker Andersen 30. december 2019

