Kære Mogens.
Så blev det tid – du har haft rigtig lang tid at forberede dig til denne dag – og det er
så nu, at det er nu!
Du går på pension!
Mogens – du er en alsidig mand med mange interesser, men jeg vil lige starte med at
spørge dig om en ting:
Har du nogensinde været hos en numerolog?
Jeg spørger, fordi jeg i mit arbejde med denne tale kom til at tænke på, at
bogstaverne i dit navn jo på alle måder passer ind og beskriver dig, så det kommer til
at gå op i en højere enhed.
Så derfor Mogens:
M – for Mister MED. M for manden, som kender MED rammeaftalen forfra og bagfra,
og kan den udenad og i søvne. Du har arbejdet med medinddragelse og
medindflydelse, og været medarbejdersidens talsperson, i en grad som ingen andre,
jeg kender.
Min første erindring om dig Mogens den går tilbage til starten af 90’erne, hvor jeg som
(forholdsvis) ung vikar på Lillemosegaard skulle introduceres til noget helt nyt i amtet
– noget med nogle samarbejdsudvalg, som vi alle sammen skulle til at forholde os til.
Her gik du foran og har så i øvrigt gået forrest helt frem til i dag.
Men også M for musik. - For sidenhen blev jeg uddannet socialpædagog og min første
erindring om dig i den sammenhæng, den har jeg fra Aktivitetscentret i Ishøj, hvor en
beboer fra den døgnafdeling, som du arbejdede på, skulle starte i en af grupperne.
Det var en helt særlig ung dame, som havde sine udfordringer. Du troppede op med
en guitar under armen og præsenterede os for en samling sange, som du havde
samlet helt særlig for hende og som du vidste gjorde hende glad og rolig.
Her mødte jeg socialpædagogen Mogens i sit helt rette element.
O – for ordentlighed. Jeg tænker, at det er en værdi som i særlig grad karakteriserer
dig, Mogens.
Du har gennem årene skulle navigere på alle niveauer i amtslige, regionale og
kommunale forvaltninger og du har, for mig at se, altid stået på den grundtilgang til
opgaverne, at det handler om at skabe løsninger til alles bedste.
Du har heller aldrig holdt dig tilbage for at udfordre det politiske niveau og jeg husker
stadig fra din første tid her i Gentofte, hvordan vi på kredskontoret, fra tid til anden
blev spurgt, om vi dog ikke kunne tøjle ham Mogens lidt og få ham til at forstå
spillereglerne i kommunen i samspillet mellem forvaltningen og det politiske niveau.
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Det kunne vi så ikke – og jeg tænker at hele MED strukturen i Gentofte Kommune kan
takke dig for at der er blevet flyttet nogle hegnspæle i forhold til hvordan
medarbejderside, forvaltningerne og politikerne i dag spiller sammen omkring
udviklingen af kommunen.
G – for gavmildhed. Du deler gerne ud af din store viden og deler også gerne private
oplevelser og din begejstring for ting, som du er optaget af.
Men G også for grundighed. Du møder altid velforberedt og har sat dig ind i de ting vi
skal mødes omkring.
E – for engagement og entusiasme.
Du er nærmest ustoppelig når du for alvor bliver optaget af en sag eller et politisk
fokusområde.
Dit engagement og din entusiasme er smittende og jeg har slet ikke tal på de gange,
du gennem årene har fået båret politiske – både fagpolitiske og personalepolitiske
mærkesager igennem. Og antallet af arbejdsgrupper og udvalg, du har været placeret
i, er også helt umuligt at få hold på.
N – for noter og notater. Dine bunker at notater er legendariske og jeg vil altid
forbinde dig med en stor bunke papirer i tasken eller liggende foran dig på bordet til
de mange forskellige møde fora, vi har været i sammen. Altid parat til at trække et
relevant bilag frem som kan give indsigt eller inspiration til det emne vi diskuterer.
Og så endelig S – for sød, sjov og sexet – men de historier må I have til gode til en
anden gang.
For i denne sammenhæng er det jo S for senior.
Kontoret er ryddet op og nøglen er givet videre til din afløser på FTR posten.
Der venter nu en ny æra i dit liv Mogens og du kan kigge tilbage på dit arbejdsliv med
stolthed.
Jeg ved at du vil kommer til at fylde din tid som pensionist så rigeligt ud, og at du nu
vil få tid til fordybelse i nogle af de mange ting som du er optaget af.
Og heldigvis ved jeg også, at noget af det du fremadrettet vil være optaget af er det
fagpolitiske arbejde og - at du fortsat vil gå efter at have en plads i det politiske
arbejde i Fagforeningen.
Så derfor er dette ikke et farvel og tak – men en tak og på gensyn.
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For en stor tak skal du have i dag for det uvurderlige fagforeningsarbejde, du har
præsteret igennem dine mange år som MED repræsentant og
Fællestillidsrepræsentant.
Det er måske lidt klicheagtigt, men jeg vil nu alligevel slutte af med et lille uddrag af
en af Carsten Bo Jensens tekster:
Du har taget din tørn
i nederlag og succes
først som ælling - siden som ørn
så du tingene ske
og du fik venner når du var stærk
fjender kun når du var svag
se dig om - tillidsmand - og bemærk
alle er her i dag
Men var der noget de glemte
kun de færreste kan
si' det klart og enkelt
tak - tillidsmand
Så tak kære Mogens – tak tillidsmand – og alt godt til dig i din næste livsfase som
pensionist!

Lars Petersen
Kredsformand
Socialpædagogerne, Kreds Storkøbenhavn
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