Posthornet
02·18

MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING
APRIL

Storkonflikt i den
offentlige sektor truer
SIDE 8

Ferieophold efterår 2018
SIDE 14

LEDER: Risiko for et uroligt forår

Posthornet

Indhold

Medlemsblad for Postpensionisternes
Landsforening
Nr. 2 april 2018 - 18. årgang

Redaktion og Ekspedition:
Postpensionisternes Landsforening
Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia
Telefon: 75 92 60 23
Telefontid: ma-to. kl. 9-14, fre. 9-13
E-mail: pl@postpensionisterne.dk
www.postpensionisterne.dk
Redaktion:
Johnny B. Madsen (ansv.)
Redaktør Per Lund Simonsen
I redaktionen endvidere Lotte Post og
Lisa Mogensen
Udkommer 5 gange om året i månederne
februar, april, juni, oktober og december.

6

Udgivet i 5.200 eksemplarer.
Indlæg til næste nummer må være
redaktionen i hænde senest den
18. maj 2018

TEATERAFTEN PÅ ”DET NY TEATER”

ISSN nr. 1601-0485

Leder3
Skabspensionist	

4

Jubilæumsfest	

5

Teateraften på ”Det ny Teater”

6

Storkonflikt i den offentlige sektor truer	

8

Landpostens skæbnesvangre møde med en bestialsk morder

10

Ferieophold efterår 2018

14

Kender du vores hjemmeside?

16

Nyt fra klubberne17
Aktivitetskalender20

Design og grafisk produktion:
Kailow Graphic A/S
Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS
49001 CSR-certificering (Den danske udgave af ISO 26001 for social ansvarlighed).
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Bestyrelsen:
Formand: Johnny B. Madsen
Tlf. 43 63 36 83, mobil 21 67 01 05
johnny.b.madsen@gmail.com
Næstformand: Peter Andersen
Mobil 20 72 13 55
peter.and@oncable.dk
Kasserer: Per Lindgaard
Mobil 40 37 43 91
aap@lindgaard.mail.dk
Leif Aage Hansen
Tlf. 20 91 54 04
janeogleifaage@gmail.com
Karsten Jensen
Mobil 40 13 25 76
kijensen@aarslevnet.dk
Birthe Johansen
Tlf 98 13 81 60, mobil 20 74 64 94
birthe.johansen.1701@icloud.com
Frede Lærke Pedersen
Tlf. 46 19 09 18, mobil 30 56 36 20
frede.pedersen@fasttvnet.dk
Suppleant:
Frank Vinding
Tlf. 51 51 05 42
frank.vinding@webspeed.dk
Al henvendelse vedr. medlemsskab
rettes til kontoret
Forsidefoto:
Gravgård fjord – Thyholm
Foto: Hans B. Henriksen

Leder

Johnny Madsen
Formand

Risiko for et uroligt forår
I skrivende stund er der en nærliggende risiko for
konflikt på det offentlige arbejdsmarked i begyndelsen af april.
Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen har bebudet lockout af 250.000
ansatte, og de faglige organisationer har varslet
strejker for 75.000.
Uenigheden mellem parterne handler primært
om den betalte frokostpause, som arbejdsgiverne
vil fjerne, lærernes arbejdstidsaftale og lønstigningstakten.

Kommunernes Landsforening og
Moderniseringsstyrelsen har bebudet
lockout af 250.000 ansatte, og de
faglige organisationer har varslet
strejker for 75.000.
De faglige organisationer har krævet en lønstigning, der sikrer, at offentlig ansatte over de næste
3 år får del i den økonomiske vækst. Men parterne
er ikke enige om beregningsgrundlaget og dermed udgangspunktet for en lønaftale.
Ordentlige løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte er en forudsætning for et velfungerende
velfærdssystem og burde være en selvfølge. Medarbejderne har gennem årene måttet lægge ryg
til mange nedskæringer og krav om mådehold på
det lønmæssige område.

Landet har økonomisk vækst og befinder sig i en
økonomisk højkonjunktur, og derfor er de offentlig ansattes krav om rimelige lønstigninger - der
også har betydning for regulering af statspensionisternes pension - velbegrundede.
De faglige organisationer på tværs af stat, kommuner og regioner har indgået en musketered om at
støtte lærernes ønske om at få en arbejdstidsaftale og dermed komme væk fra den lovbaserede
model, der blev resultatet af konflikten i 2013.
Det er fornuftbestemt og forståeligt, for den danske arbejdsmodel er aftalebaseret, og det bør
være en absolut undtagelse, at en hel faggruppes
arbejdstid reguleres ved lov.
EU har endnu ikke godkendt kapitaloverførslen
til PostNord Danmark fra den danske og svenske
stat, og det er desværre en hæmsko for igangsætning af omstillingsprocessen i Post Danmark.
Foråret står for døren, det går mod lysere tider.
Det er mit håb, at det samme snart kan siges om
kapitaltilførslen til Post Danmark.
Og ikke mindst om de strandede overenskomstforhandlinger. Danmark bør ikke lammes af en
storkonflikt, som alle taber på.
Jeg ønsker alle et dejligt forår.

Johnny Madsen
Formand
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Af Niels Ole Frederiksen

Skabspensionist
Jeg er ikke
skabs-kvinde- bøsse- radikal
eller skabs-alkoholiker eller narkoman
jeg har aldrig kunne lide Lars Løkke
for så vidt heller ikke
Poul Nyrup, Pia Kjærsgaard, Ritt Bjerregård,
og heller ikke Helle Thorning
eller for den sag skyld
Hans Engell og andre engle
ikke at jeg kender nogle af dem personligt
andet end fra fjernsyn og radio
jeg har aldrig været i Rom
men tit i Roerslev og Ribe
jeg har heller ikke været i Thailand
men i Thy, Torsted og Thisted
og oftere Flensborg, Fåborg, Frederikshavn og Frederiksberg
jeg er ikke hjemløs
jeg er ikke arbejdsløs
ej heller hjerteløs
og naboløs
vist nok heller ikke hensynsløs
slet ikke mirakuløs
heldigvis slet ikke tuberkuløs
nogle vil måske sige at jeg er lidt løs i kødet
og har en skrue løs
livet kan være trøstesløs
hvorfor jeg ind imellem bliver noget modløs
det er nok fordi jeg er fader- og moderløs?
det vi mange, der er, i min alder

det er i grunden sært
så dagsordenen har skiftet:
fra revolution og forandring
bekæmpelse af monopolkapitalismen
ned med Folkekirken
arg modstander af EF
kamp for medindflydelse
for en fri børneopdragelse
piger og kvinder
til emner
pension, opsparing, ratepension, nedsparingslån
indfrysning af ejendomsskat
efterlønsbevis
pensionsalder
folkepensionens mindstebeløb
aktiekurser
finanskrise
blodtryk
kolesteroltal
prostata
ventelister
implantater
ansigtsløftninger
kontaktlinser
glemt er
plakater med Che Guevara og andre koryfæer
modstanden mod EF/EU
nu
medlem af socialdemokratiet
genindmeldt i Folkekirke
medlem af menighedsråd
jeg har det egentlig helt godt
jeg lever og er medgørlig
jeg er ikke skabs-bøsse- narkoman- alkoholiker
eller skabsrevolutionær
ej heller skabspensionist
nej jeg er
en gammel mand i mit livs efterår
jeg er
fuldtids pensionist…
sprunget ud af skabet
Niels Ole Frederiksen
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Foto: Karl Duus

Senior Klubben Esbjerg

Jubilæumsfest
Den 16. januar 2018, kunne Seniorklubben i Esbjerg
fejre 25 års jubilæum, i beboerhuset på Præstebakken.
18 mænd/kvinder fra Esbjerg Postorkester spillede for
os i en halv times tid, hvorefter vores kære formand, Karl
Duus, bød os velkommen.
Der var desværre en del afbud pga. sygdom, så vi var
kun 28 deltagere til festen. Formanden havde inviteret
Jane og Leif Aage Hansen. Leif Aage er formand for
Postpensionisterne i Ålborg samt medlem af bestyrelsen i PL. Inviteret var også Jane og Jens Hedegaard, der
er distributionsleder for Esbjerg Posthus.
Vi fik en lækker 3-retters menu fra Hjortlund Party Service. Musiker Jens Kristensen, fra Døstrup, spillede under
middagen, hvor vi også fik sunget et par sange. Ulla
Duus sørgede for, at vi fik spillet Amerikansk Lotteri.

Esbjerg Postorkester underholdte.

Herefter fik vi danset og snakket. Alt i alt en rigtig dejlig
aften.

Der bliver snakket omkring bordet.

Et par af de glade gæster.
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Foto: Paul Erik Holmgaard

Revy holdet.

Teateraften på ”Det ny
Onsdag den 21. februar var der 25 personer til revy, der De medvirkende havde virkelig gjort sig umage for at vi
hed ”Revyen – helt ude i skoven” på Silkeborg Ny Teater. skulle have en sjov aften, der var sang og mange sketch,
bl.a. med Sussi & Leo, Matador, Inger Støjberg, Jesper
Vi mødte op 1½ time før forestillingen begyndte, hvor Nøddesbo, Thyra Frank, Silkeborgs grundlægger Drewvi fik oksesteg, kartofler, grøntsager og sauce. Revyen sen, Donald Trump, 90 års fødselsdagen og meget mere.
begyndte kl. 20.00, og i programmet stod der følgende:
De fik alle en hilsen med på vejen, lattermusklerne og
I en svær tid, hvor der er nye ledere overalt, hvor byen foran- hænderne blev flittig brugt, og lidt ”frække” gloser blev
drer sig og grænserne trækkes op og hvor det sjove måske der også plads til.
gemmes lidt af vejen, så er det meget svært at lave en revy.
Det gør de alligevel, for neden under det hele bobler humo- I pausen fik vi kaffe med chokolade til.
ren frem.
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Nye medlemmer.

Teater”

God stemning.

Kedeligt var det bestemt ikke.
Det var en rigtig hyggelig aften.
Paul Erik

God mad.
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Af Per Lund Simonsen

Storkonflikt i den offentlige
sektor truer
Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er endt i sammenbrud,
og det er nu op til forligsmanden at undgå det helt store kaos.

Fronterne er trukket skarpt op. Kommunernes Landsforening og Moderniseringsstyrelsen har besluttet sig for
en lockout af omkring 250.00 medarbejdere. Lønmodtagernes organisationer har på deres side varslet omfattende strejker for 75.000.

De ansatte har ikke en chance i OK18
Med denne overskrift har Gry Inger Reiter i en klumme
i dagbladet Politiken den 20. marts 2018 kommet med
nogle interessante betragtninger om overenskomstforhandlinger på det offentlige område.

De tre knaster
1. Siden 2013 og regeringsindgrebet i lockouten har
lærernes arbejdstid været reguleret af en lov. Det vil
lærerne nu gøre op med. Men Kommunernes Landsforening er tilfreds med den nuværende lov og ønsker
ikke så grundlæggende ændringer, som lærerne lægger op til.

Hun begynder sin klumme med at skrive, at det ikke vil
overraske, hvis Løhde og co. pønser på et lovindgreb, og
at der derfor er brug for nye spilleregler.
Hun efterlyser respekt og anerkendelse for det arbejde,
de offentlig ansatte udfører, og skriver blandt andet:

”Respekt og anerkendelse fra arbejdsgiveren er nok et
2. De offentligt ansatte kræver en langt højere lønstig- omtrent så sandsynligt udkomme af OK18 som en syning, end arbejdsgiverne er parate til at give. Organi- vende ferieuge. Desværre.
sationerne mener, at det faktum, at landet befinder
sig i økonomisk højkonjunktur, skal afspejles i lønnin- For når de offentlig ansatte siger, at deres arbejde ikke
gerne. Uenigheden skyldes i bund og grund forskel- længere bliver værdsat, er det ikke bare en følelse. Det er
lige beregninger.
ganske vist, at staten ikke længere er optaget af at forbedre den offentlige sektor, men derimod af at begrænse
3. Organisationerne vil have arbejdsgiverne til at skrive udgifterne til den ved at angribe de ansattes løn- og arretten til betalt spisepause ind i overenskomsten. Men bejdsvilkår.
arbejdsgiverne betragter den betalte spisepause som
et personalegode, som det skal være op til den en- Det står sort på hvidt i Moderniseringsstyrelsens egen
kelte arbejdsgiver at tage stilling til.
mål- og resultatplan. Godt nok på Djøf-sprog, men det er
en ren tilståelsessag.
Forligsinstitutionen
Forligsinstitutionen blev etableret i 1910 og har til op- Når de offentlige overenskomster skal forhandles, har
gave at bistå ved interessekonflikter på arbejdsmarkedet. staten en dobbeltrolle både som lov- og arbejdsgiver.
Dens beføjelser har siden etableringen været fastsat i for- Det betyder, at staten i rollen som arbejdsgiver kan afvise enhver forhandling for i stedet at tvinge sine egne
ligsmandsloven.
krav igennem ved lov – præcis som vi så det med lærerne
Mette Christensen er forligsmand. Hun kan blandt andet i 2013.
kræve, at parterne møder op til møde, og hun kan udskyde en arbejdsmarkedskonflikt med op til to gange to Hvis ikke det var tydeligt med lockouten af lærerne i
2013, burde selv de mest tungnemme snart anerkende,
uger.
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at den danske model ikke fungerer på det offentlige om- Storkonflikt er ikke nogens interesse
råde længere.
Kommer der konflikt til foråret, vil det være den tredje
storkonflikt på det offentlige område i løbet af bare ti år.
Statens dobbeltrolle gør styrkeforholdet i forhandlingerne dybt uretfærdigt. Staten kan altid lave et lovindgreb, Hvis det igen ender med konflikt, taler det hverken til arhvis forhandlingerne ikke går deres vej. Og så sparer de bejdsgivernes eller fagforeningernes gunst.
endda udgifterne til de lockoutede ansattes løn i mellemtiden.
Konflikt bør være en sidste udvej, ikke noget, der sker
med få års mellemrum. Det efterlader mistro og dårlig
Der er derfor et akut behov for at udligne de skæve magt- stemning mellem parterne.
forhold mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvis aftalemodellen skal fungere fremover.
Konflikt på det offentlige område vil lamme uhyre vigtige samfundsfunktioner, koste umådelig mange penge
Et vigtigt skridt er at ændre systemet, så hverken kommu- og besværliggøre hverdagen for størstedelen af landets
ner, regioner eller stat tjener penge på en konflikt”.
borgere.
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Af Per Lund Simonsen

Landpostens skæbnesvan
med en bestialsk morder
Denne artikel om et landpostbuds grumme skæbne en december dag i 1932 har været
bragt i Posthornet for 15 år siden. Redaktionen har valgt at lade den genoptrykke.
Den kan i al sin gru læses som en fortælling om landpostbudets arbejdsdag dengang,
hvor han på cykel i al slags vejr – ofte i øde og tyndtbefolkede områder – var en kær
gæst. Han kom hver dag med breve og pakker. Det kan godt vække nostalgiske minder
i en tid, hvor der kun er omdeling af breve én gang om ugen...

Den 7. december 1932 var en ganske almindelig dag
for landpostbud Villum Villumsen. Han sagde farvel til
sin kone og sønnen Egon på 12 år , der sov endnu, og
mødte på posthuset til sædvanlig tid. Damptoget kom
til Karup ved 8-tiden med dagens post. Klokken 10.30 var
den sorteret, og cykeltasken pakket. Villumsens rute gik
fra posthuset i Karup i Midtjylland og førte ham gennem
Kompedal Plantage, et af Jyllands store, nåletræsbeplantede områder, hvor afstanden mellem de fastboende var
meget stor.

Mellem granerne
Netop den 7. december havde Villumsen penge til aldersrentenyderne med. Det var begyndt at sne, et tyndt,
hvidt tæppe dækkede jorden. Omkring klokken 14 nåede han frem til Bøgelundgård, hvor han blev trakteret
med kaffepunch. Den gav varme og humør.
Næste stop var landsbyen Sangil på den anden side af
den øde Kompedal Plantage. Det skulle blive Villumsens
sidste tur gennem det mørke, dystre område, for midt i
plantagen, blev han ramt af et skud bagfra. Han styrtede
af cyklen og forsøgte at rejse sig, men blev ramt af endnu
et skud i baghovedet. Han faldt tungt bagover og blev
liggende, men var stadig i live. Morderen gik derfor helt
hen til sit offer, satte geværet mod Villumsens pande og
trykkede af. Skuddet bragede gennem de øde graner.

Datidens landpostbud var et helt lille mobilt posthus
med en lang række forskellige forretninger, og da Villumsen til tider medførte ret betydelige pengebeløb,
kunne hans enlige færd i det store, tyndt befolkede område, indebære risiko for overfald. Men det forekom dog
alle utænkeligt, for landpostbud Villumsen var kendt
som en samvittighedsfuld mand, der hæderligt og påli- Hvor bliver Villumsen af?
deligt udførte sin tjeneste, og han var vellidt overalt.
På posthuset hørte man ikke noget fra Villumsen i dagens løb; han plejede at komme hjem kl. 17.00, men i
December var den mest travle måned med terminspen- den travle juletid, kunne klokken nemt blive halv seks.
ge, masser af småpakker og julekort til næsten hver husstand. Villumsen nød det, og han mødte julestemning I første omgang slog alle sig til tåls med, at der nok var
i hvert hus og i hver en gård – forventningsfulde børn naturlige årsager til forsinkelsen, men i løbet af aftenen
og husmødre, der bød på småkager, kaffe og et lille glas, blev fru Villumsen alligevel urolig. Hun ringede til landsom gav varme.
betjenten. Måske var hendes mand blevet kørt ned af
en bil i mørket. Måske havde han fået et ildebefindende
Selv om Danmark i 1932 var ramt af stor arbejdsløshed, og lå nu syg et sted på ruten i det øde landskab. Landog selv om der ikke var råd til store og dyre gaver, var betjenten beroligede fru Villumsen, men kl. 20.30 blev
julen alligevel den store, glædelige begivenhed, som alle Kriminalpolitiet i Viborg underrettet. Her vurderede man
så frem til.
sagen så alvorligt, at der straks blev sendt seks politifolk
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ngre møde
af sted, og sammen med 120 borgere fra Karup-egnen
begyndte en eftersøgning med lygter.
Ved afhøring af områdets beboere blev det i løbet af natten konstateret, at landpostbud Villumsen havde været
inde flere steder hos beboere i og ved Kompedal Plantage, men at han ikke havde fuldført sin tur. Eftersøgningen fortsatte, men forblev uden resultat, fordi det trods
bistand fra politihunde natten igennem var for vanskeligt i mørket at orientere sig i plantagen.

Rovmord for de gamles penge
Næste morgen ved daggry fortsatte eftersøgningen
med fornyet styrke. Det første spor blev fundet midt på
formiddagen. I et grantræ fandt en husmand et blodigt
lommetørklæde. Blodspor fra stien førte ind i granplantagen, og 30 meter inde, bag nogle mørke træer, fandt Villum Villumsens sønderskudte kappe
man landpostbud Villum Villumsens meget ilde tilredte
lig.
Motivet var der heller ingen tvivl om. Det var rovmord.
Om dødsårsagen var der ingen tvivl, idet Villumsens Uniformsjakken var knappet op. Pengepungen lå ved sihovedskal var fuldstændig knust. På strækningen fra den af liget. Den var tom. Tegnebogen, som Villumsen
det sted, hvor man tydeligt kunne se, at han var blevet gik med i den indvendige lomme i vesten, var også tømt.
dræbt, og hen til granerne, hvortil han var blevet slæbt, Posttasken var rodet igennem.
bar jord og lyng røde spor af hans blod.
Politifolkene gennemfotograferede stedet, og liget blev
overført til obduktion og ligsyn på sygehuset i Kjellerup,
og gerningsstedet blev undersøgt meget nøje. Morderen havde fra sit offer taget alle pengene – ca. 4.200 kr.,
en meget betydelig sum i 1932 – hvoraf de fleste skulle
have været udbetalt til egnens aldersrentenydere (i dag
folkepensionister). Det var de gamles julepenge, rovmorderen havde røvet.
En gammel kending
Hvem kunne begå en så rædselsfuld forbrydelse – hvem
var mordere? Politiets lokalkendskab og egnens befolkning fastslog hurtigt, at mistanken kunne rettes mod en
lokalboende – Valdemar Dagdriver – kaldet krybskytten.
Villum Villumsens gennemhullede kasket

>>
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han senere på eftermiddagen kørte ud af plantagen, var
det uden geværet. Politiets mistanke var nu mere end
begrundet. Man intensiverede eftersøgningen, men Valdemar Jensen var forsvundet fra egnen.

Valdemar Jensen anholdes i København
Et fotografi af Valdemar Jensen blev kopieret i 200 eksemplarer og sendt ud over hele landet med den officielle efterlysning for rovmord! Postvæsenet udsatte en
dusør på 500 kr. Alt disponibelt mandskab fra Viborg
politi samt elever fra korporalskolen og flere hundrede
frivillige borgere deltog i jagten på morderen. Dusøren
fristede, men gav intet resultat. Den efterlyste var som
sunket i jorden.
Valdemar Jensen var taget til København, hvor han opsøgte en tidligere medfange fra Vridsløselille i dennes
lejlighed på Vesterbro. Men Jensen var ikke velkommen
som gæst, og da hans vært læste i avisen, at ”Dagdriver
Jensen” var efterlyst, og at der var nemme 500 kr. at tjene,
listede han ned i en kiosk og ringede til politiet.
Søndag den 11. december 1932 blev Valdemar Jensen
anholdt, og den 13. december, 11 dage før jul og 6 dage
efter mordet, blev han ført til grundlovsforhør i retten
i Kjellerup. Som ventet nægtede Valdemar Jensen etVillum Villumsens sønderskudte kappe
hvert kendskab til drabet – også da han blev foreholdt
det vægtige materiale, der efterhånden var samlet mod
Den 30-årige arbejdsløse karl, Valdemar Jensen, var en ham.
gammel kending af politiet, netop løsladt fra Vridsløselille straffeanstalt efter at have afsonet en dom på 18 Først efter flere afhøringer, hvor Valdemar Jensen rodemåneder. Han havde ganske vist aldrig været straffet de rundt i modstridende forklaringer og ikke kunne gøre
for vold, men flere gange for tyveri og krybskytteri, bl.a. rede for sin færden på morddagen, brød han lillejuleafi Kompedal Plantage. Han var nogle dage før blevet set ten sammen og tilstod, at det var ham, der havde dræbt
i Karup, og den lille bys beboere havde med gysen kon- landpostbud Villum Villumsen.
stateret, at den straffede gårdskarl var tilbage på egnen.
Men noget bevis på, at Valdemar Jensen var morderen Bare et uheld
fandtes ikke.
Valdemar Jensen forklarede, at han havde været på krybskytteri, da Villumsen dukkede op på sin cykel. For ikke at
Politiet fandt ud af, at Valdemar Jensen på morddagen blive opdaget, løb han ind i plantagen for at gemme sig,
havde været inde hos købmanden i landsbyen Vallens- men snublede, da han løb mellem grantræerne, og gebæk, hvor han havde optrådt truende. Og ved Bøge- været gik af. Skuddet ramte Villumsen, som han så falde
lundgård – det sidste sted, hvor landpostbud Villumsen af cyklen. Valdemar Jensen listede hen til landposten og
var set i live – fortalte en ung mand, at han havde set Val- opdagede, at denne var død af et skud i hovedet. Jendemar Jensen i det øjeblik, hvor Villumsen cyklede væk sen overvejede at melde sig selv, men opgav – det var
fra gården, stå og studere Villumsen nøje.
nok bedre at gemme liget, derfor slæbte han det væk
fra vejen.
Valdemar Jensen var desuden af flere i området både
før og på selve drabsdagen set cyklende rundt i plan- Valdemar Jensen forklarede, at han herefter tog Viltagen med et jagtgevær bundet fast til cyklen. Men da lumsens pengepung. Den døde havde jo ikke brug for
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den længere, som han sagde. Samtidig ville han lige sikre sig, at Villumsen virkelig var død og ikke kunne melde
ham, hvorfor han affyrede endnu et skud. Villumsen kunne alligevel aldrig blive menneske mere. Forfærdet over
at se Villumsen skamskudt, var Valdemar Jensen flygtet
ud af plantagen og havde smidt geværet i et mosehul.
Den forklaring troede politiet ikke på, men nu havde
man dog en tilståelse, morderen var fundet.

Med koldt blod
Obduktionen af Villumsens lig fastslog, at der var affyret
mere end to skud. Men påstanden om vådeskud kunne
ikke med sikkerhed afvises.
Det blev erklæringen fra Hærens Tekniske Korps, der fik
den sigtedes forsvar til at bryde fuldstændigt sammen.
Erklæringen fastslog, at der var affyret tre skud, og at der
absolut ikke kunne være tale om vådeskud. Landpostbud Villumsen havde været i live efter det første skud og
havde forsøgt at rejse sig, mens han lå på jorden. Det
havde morderen set og derefter med koldt blod rettet
geværet mod den ulykkeliges hoved og trykket af.
Valdemar Jensen fastholdt sine utroværdige forklaringer,
selv om politiet med sikkerhed kunne fastslå, at påstanden om vådeskud ikke holdt. Der var simpelthen tale om Udklip fra
drab.
Posthornet
januar 1933
Den sigtede sad stadigvæk i Kjellerup Arrest, og en dag
forsøgte han at hænge sig i sit lagen, men det blev op- legrafvæsenet, folketinget og de faglige organisationer
daget, og han blev ved lægens hjælp kaldt til live igen. m.fl. var samlet for at følge Villumsen til hans endelige
Da Valdemar Jensen slog øjnene op, aflagde han fuld hvilested.
tilståelse om mordet på landpostbud Villum Villumsen.
Ved graven talte landpostbud Breddam, der bragte en
Retslægerådet betegnede efter en undersøgelse Valde- sidste hilsen og tak fra Villumsens organisation, og dermar Jensen som ikke sindssyg eller i højere grad ånds- efter afslørede en smuk mindeplade med inskription: ”Et
svag, men et i moralsk henseende meget defekt individ, sidste farvel fra kolleger i Viborg-kredsen”.
psykisk degenereret samt farlig for retssikkerheden.
Post- og Telegrafvæsenet påtog sig ansvaret for, at VilDen 6. april 1933 blev Valdemar Jensen idømt fængsel lum Villumsens eneste barn, den opvakte søn Egon, fik
på livstid for manddrab og tyveri. I 1939 blev han over- en god uddannelse. Det fik han. Efter studentereksamen
flyttet til forvaringsanstalten i Herstedvester.
blev han antaget som elev i P&T. Etatsuddannelsen supplerede han med en juridisk embedseksamen, og han
beklædte i mange år en topstilling som kontorchef i GeEfterskrift
Landpostbud Villum Villumsen blev den 12. december neraldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. Egon Villumsen afgik ved døden i juni måned 2003.
1932 begravet på Karup Kirkegård.
Et stort følge på omkring 400 mennesker, heriblandt kolleger fra nær og fjern samt honoratiores fra Post- og Te-

Frit efter Poul Erik Møller Pedersen:
”Landpostens Sidste tur”
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Efterår 2018 – lodtrækning
Kan søges af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer fra det tidligere DPF og
postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).

Ferieforeningen

14 dage

200

Hasle, Bornholm

6

Kramnitze v. Rødby

400

Langeland, ombygget

500

Langeland, renoveret

600

Langeland, ny

700

Grenå, Djursland

800

Dyngbylund, Odder

19

Hejsager

Nej

20

Blåvand, Hvide Hus

Nej

21

Skyum

Nej

22

Rørvig

23

Tutten, Nykøbing Sjælland

7 dage

Ansøgning om ferieophold efterår 2018 fra uge 40
– 42 2018 for 3F postmedlemmer og postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).
Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ __ - ___ ___ ___ ___
Navn: ________________________________
_____________________________________
Adresse: _______________________________
_____________________________________
Postnr.: _______________

Postfonden
30

Nørløv Strand, Hjørring

Nej

31

Fanø

Nej

32

Hvide Sande

Nej

33

Mols, Djursland

Nej

34

Liseleje

Nej

35

Udsholt, Gilleleje

Nej

_____________________________________

36

Christianshavn, Kbh., 4. sal

Nej

37

Christianshavn, Kbh., stuen

Nej

Jeg søger ferieophold i uge:

38

Kramnitze - ny, Lolland

Nej

Tlf.: ________________Mobil: ______________
Mail: _________________________________

Uge nr. 1

Uge nr. 2

Uge nr. 3

Kan søges af alle 3F postmedlemmer og postmedlemmer fra
PPL (Postpensionisternes Landsforening), som er forsikringstagere
i Tjenestemændenes For-sikringsforening.

Tjenestemændenes Forsikringsforening
41

Samsø, Syd

Nej

42

Skagen, Gl. Kirkesti 1

Nej

43

Skagen, Lars Bødkersvej

Nej

44

Rømø

Nej

45

Ny Blåvand, Horns Rev

Nej

46

Fjellerup, Djursland

Nej

47

Martofte ved Kerteminde

Nej

50

Oslo, Norge

Nej

52

Norge, Hytten (Telemarken)

Nej

54

Amsterdam, Holland

Nej

55

Berlin, lille (læs forbehold)

Nej

56

Berlin, stor (læs forbehold)

Nej

57

Budapest, Ungarn

Nej

58

Lissabon, Portugal

Nej

59

Marino, syd for Rom, Italien

Nej

60

Prag, Tjekkiet

Nej

61

Clichy, Paris, Frankrig

Nej

62

Saint-Raphaêl, Nice, Frankrig

Nej

63

Barcelona, Spanien

Nej

64

Mallorca, Spanien

Nej

65

Benalmadena, Malaga, Spanien

Nej

66

Greenwich, London, England

Nej

67

Brixton, London

Nej

68

Bad Gastein, Østrig

Nej
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Du kan vælge mellem 3 mulige uger, hvor du ønsker ophold. Prioriter dine ugeønsker. 1. prioritet
i felt ”Uge nr. 1” o.s.v.
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres i kolonnen ”14 dage” ud for stedet. Hvis du
ikke vinder et 14 dages ophold, er du automatisk
med i lodtrækningen om 1 uge.
Jeg bekræfter, at være forsikringstager i
Tjenestemændenes Forsikringsforening
Der kan søges 10 steder og det skal ske i prioriteret
rækkefølge. Skriv 1, 2, 3, 4 o.s.v.
Denne ansøgning sendes til:
Feriekontoret
Peter Ipsens Allé 25
2400 København NV
Tlf.: 88 92 33 60
og skal være modtaget med morgenposten
senest tirsdag den 12. juni 2018.
OBS!
Vinderne af et ferieophold får svar pr. brev og det
burde ske senest fredag den 22. juni 2018.
Betaling for opholdet skal ske senest den 2. juli 2018.
Du kan printe ansøgningsskemaet ud fra hjemmesiden www.3fpost.dk

2

2
2

2
2
(2)

2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
4
6

4
4

2

3

600
800

150
300
900
900
700
900
700
50

500
1500
100

Internet

Sauna

Spa

Opvaskemaskine

Tørretumbler

Vaskemaskine

Antal soverum

Meter til badestrand
300
150
500
500
500
900
100
100
300
500
900
300
300
300
800

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pris pr. uge for uge
25 – 33 og 42

2
2

4

2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
3
4
4
2
2
3
2
2
3
3
4
3
3
2
4
2
1
4
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
4

3 døgn
(minibookning)

1/2

4
4

Heraf i hems / alkove

Heraf i opholdsrum
2

2
2
4
2
6
6
2
6
4
6
4
4
6
6
6
6
8
7
4
4
6
4
3
6
6
6
6
6
2
2
4
2
8
4
4
6
6
6
4
4
4
6
6
6
6

Pris pr. uge for uge
19 – 24 og 33 - 41

6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
5/6
4
8
8
8
6
10
9
6
6
8
6
5
6
8
8
8
8
6
10
4
4
8
8
8
6
8
6
6
6
4/6
6
6
6
9

Heraf i køjeseng

Hasle, Bornholm
Kramnitze v. Rødby
Langeland, ombygget
Langeland, renoveret
Langeland, ny
Grenå, Djursland
Dyngbylund, Odder **
Hejsager
Blåvand, Hvide Hus **
Skyum
Rørvig **
Tutten, Nykøbing Sjælland
Nørlev Strand, Hjørring
Fanø
Hvide Sande
Mols, Djursland
Liseleje
Udsholdt, Gilleleje
Christianshavn, 4. sal
Christianshavn, stuen
Ny Kramnitze, Lolland
Samsø, Syd
Skagen, Gl. Kirkesti **
Skagen, Lars Bødkersvej
Rømø
Ny Blåvand, Horns Rev
Fjellerup, Djursland **
Martofte, v. Kerteminde
Oslo
Norge, Hytten **
Amsterdam
Berlin, lille
Berlin, stor
Budapest
Lissabon **
Marino, syd for Rom **
Prag **
Clichy, Paris
Saint-Raphaêl, Nice **
Barcelona
Mallorca **
Benalmadena, Malaga **
Greenwich, London
Brixton, London
Bad Gastein, Østrig **

Heraf i alm. seng

FORSIKRINGEN

POSTFONDEN

FERIEFORENINGEN

– efterår 2018 (uge 40 – 42)

Sovepladser i alt

Priser og faciliteter

2800
2650
2400
2100
3200
3200
2600
3350
3150
3350
2750
2650
3500
3500
3500
3500
3600
3600
3600
3600
3400
3300
3500
3500
3500
4200
3500
3650
3000
3100
3400
3400
3900
3200
3900
3600
3600
3600
3600
3900
3900
4000
3850
4000
4000

1700
1650
1550
1450
1850
1850
1600
1900
1800
1900
1700
1650
1900
1900
1900
1900
1950
1950
1950
1950
1850
1850
1900
1900
1900
2300
1900
2000
1700
1800
1900
1900
2100
1800
2100
1900
1900
1900
1900
2100
2100
2100
2050
2100
2100

3300
3150
2900
2600
3700
3700
3100
3850
3650
3850
3250
3150
4000
4000
4000
4000
4100
4100
4100
4100
3900
3800
4000
4000
4000
4700
4000
4150
3500
3600
3900
3900
4400
3700
4400
4100
4100
4100
4100
4400
4400
4500
4350
4500
4500

** = ikke egnet til gangbesværede.
Prisen for at booke ferieboligen er inklusive alle afgifter, f.eks. el.
Aktive og pensionister søger på lige vilkår. Et ferieophold er strengt personligt og må ikke overdrages til andre.
Ferieboligernes faciliteter, toiletforhold, renovation m.v. er kun beregnet til det anførte antal sengepladser.
I alle ferieboliger er der dyner og hovedpuder svarende til antal anførte sovepladser. Sengetøj skal medbringes. Der er service til 8 - 12
personer i hver feriebolig samt køkkengrej til almindelig madlavning. Der er TV, radio og CD afspiller i alle ferieboliger.
Brugeren gør selv rent til den næste bruger, når ferieboligen forlades. Det er tilladt at tage hund med i ferieboligerne, men skån
møbler med et med-bragt tæppe og gør ekstra grundigt rent.
Ferieboligerne i udlandet har ændret skiftedag fra søndag til lørdag. Du kan tidligst ankomme kl. 1500 og skal forlade ferieboligen
senest kl. 1400. I Danmark er skiftedagen stadig søndag. I Clichy (Paris) og Ny Blåvand er afgang dog allerede kl. 1200. I Bad Gastein er
der ankomst kl. 1600 og afgang kl. 1400.
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Kender du vores
hjemmeside ?

På landsforeningens hjemmeside kan du altid holde dig opdateret med det, der sker i foreningen. Både i
Landsforeningen, men også i din lokale klub.
Alle Lokale klubber har deres egen side, hvor der kan læses om, hvad der sker i netop deres klub. Rigtig
mange klubber benytter sig af hjemmesiden og skriver ind, når der er afholdt spændende aktiviter og
medlemsmøder. Siden kan også benyttes til at læse om kommende arrangementer og tilmeldinger til
disse. Alle klubber opfordres til at bruge siden, og Landsforeningen kontor er meget gerne behjælpelig, hvis der opstår udfordringer undervejs.
På hjemmesiden finder du de nyheder, der vedrører Landsforeningen. Du kan læse
om de spændende kurser, landsforeningen afholder, og i vores bladarkiv kan du
læse Posthornet flere år tilbage. I artikelarkivet er der mange timers interessant
læsning.
Der findes nyttige links på hjemmesiden! Læs blandt andet dagens Avis eller det
seneste nummer af Senior Bladet. Der er links til Ældre Sagen og mange andre
internetsider, der kunne være af interesse.
Find hjemmesiden på www.postpensionisterne.dk

Tirsdag d. 24. april kl. 15.00.
Sognepræst i Hellig Kors Kirke, Andreas Christensen
(f.1969), vil holde et foredrag/causeri, hvis emne er
”Matador og modernitet – hvordan blev vi dem, vi er”.
Han har været feltpræst i Afghanistan -det bliver der
måske tid til at høre lidt om – og er en blændende
foredragsholder, der har genoptaget oldtidens mnemoteknik og derfor taler uden manuskript.

NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB
FOR STORKØBENHAVN

KØBENHAVNS POSTSENIORER
Vi nærmer os nu sidste del af nyhedsbrevet
2017/2018.
Cirkusrevyen onsdag den 16. maj har vi to billetter
tilbage, og til Nykøbing Falster Revyen er der 3 billetter
til privat salg.
Tirsdag den 10. april 2018
kl. 10.00-12.00.
Peter Ipsens Alle 25,
2400 NV (store sal).
En stjernestund med
Jeanette Ulrikkeholm.
Den lille dame med den
store stemme.
Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles arrangement med E&P klubben, Hotel og Restauration.

Foto: Andelslandsbyen

Tirsdag d. 29. maj. Skovtur til Andelslandsbyen
Nyvang syd for Holbæk.
Den gang mødes vi ved Flintholm station kl. 9.30.
Hertil er der gode tog- og busforbindelser.
Deltagerprisen er som sidste år kr. 275, - pr. person. Vi
må som sædvanlig have ledsager med. Prisen dækker
fortæring og drikkevarer på turen.
Du må gerne tilmelde dig i god tid på møderne eller
telefonisk/pr. mail til Ingelise Frisendahl:
tlf.: 30 20 71 84, mail: liseinge@webspeed.dk
Såfremt du tilmelder dig på tlf. eller mail, bedes du indsætte betalingen på klubbens konto i Den Danske Bank
1551 350. Men husk at skrive skovtur og navn.
Sidste frist for tilmelding er onsdag d. 23. maj, og sidste
frist for afbud er fredag d. 25. maj, ellers hæfter du for
betalingen.

Onsdag den 25. april 2018 kl. 14.00.
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV (store sal).
Københavns Post-Seniorer afholder ordinær generalforsamling. Efter generalforsamlingen er foreningen vært
ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til: Keld Eksing på telefon – 22790614
onsdag den 18. april 2018 kl. 16.00 – 18.00.
Nyhedsbrevet for 2018/2019 vil lande i postkassen i juli
måned.
Husk! Du vil altid kunne finde yderligere information på
Postseniorer.dk
Med venlig hilsen – ønsket om nogle gode sommerdage til os alle.
Carsten Majgaard
Formand
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NYT fra
klubberne

VESTERBRO OG PAKKEPOSTEN
Hej gode venner!
Vores generalforsamling blev vel overstået. Alle, som var
på valg, blev genvalgt uden modkandidater.
Vores næste arrangement er SKOVTUREN, der løber af
stablen den 24. maj 2018.
Vi mødes på Sjælør station kl. 08.45. Bussen kører kl.
09.00 præcis og kører os ud i det BLÅ.
Ved frokosttid lander vi på en kro, hvor vi vil få serveret
frokost, kaffe og kage. Vi kører hjemad ved 15.30-tiden
og er på Sjælør ca. kl. 17.00
Vi må allerede på nuværende tidspunkt melde udsolgt
til turen.
På bestyrelsens vegne
Lolly

SYDHAVSØERNES
POSTPENSIONISTER
Program for 2018
Lørdag, den 24. marts 2018 - kl. 10.00:
Generalforsamling
med efterfølgende 25 års jubilæumsmiddag og underholdning ved ”Spotlight”.
Afholdes på Restaurant ”KIKKO” Lindholmcentret, 4800
Nykøbing F. Indbydelser er udsendt.
Torsdag, den 24. maj 2018 – kl. 15.00:
Besøg på ”Svanevig Hospice” i Bandholm.
Hospicechef Birgitte Bülow vil fortælle om, hvad det vil
sige at være på et hospice som patient, som familie til
den indlagte samt om den daglige arbejdsgang i huset.
Ca. kl. 17.30 afslutter vi dagen med et par hyggelige
timer på Restaurant China House, Vestergade 2, 4930
Maribo (ved torvet). Pris pr. deltager kr. 190,Tilmelding og indbetaling senest torsdag, den 10.
maj 2018.
Der udsendes ikke yderligere opslag til dette arrangement.
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Lørdag, den 4. august 2018 – kl. 8.00:
Bustur med ”De Grønne Busser”.
Turen går til Andelslandsbyen Nyvang v/Holbæk.
Mødetid kl. 7.50 på ”Cementen” i Nykøbing F. Ankomst
ca. kl. 10,00 til Nyvang
Afgang kl. 14,00 fra Nyvang og ankomst ca. kl. 16.30 i
Nykøbing F.
Man sørger selv for en madpakke m.v., der skulle være
områder, hvor man kan sidde. Mad kan også købes på
”Madam Blå” i Andelslandsbyen.
Pris pr. deltager kr. 240 for denne kønne eftersommer
tur. I anledning af jubilæumsåret giver foreningen et
tilskud til bustur, indgang og 1 øl/vand på hjemturen.
Bindende tilmelding og indbetaling senest søndag,
den 1. juli 2018.
Der udsendes ikke yderligere opslag til dette arrangement.
Tirsdag, den 27.november 2018 – kl. 12.00:
Efterårshygge / julefrokost
afholdes i ”Vesterskoven”, Østre Allé 110, 4800 Nykøbing
F. På nuværende tidspunkt er indslag og menu ikke
endeligt fastlagt. En kort/overordnet gennemgang af
et par aktuelle emner er i spil, ligesom bestyrelsen vil
anstrenge sig for at gøre det til en hyggelig eftermiddag
som en god afslutning på årets aktiviteter.
Indbydelser og pris pr. deltager udsendes i efteråret.
Igen i år er det muligt at invitere ægtefælle /samlever /
tidligere kollega - der endnu ikke er medlem af foreningen - til en ”prøve dag” til deltagerbetalingen for det
pågældende arrangement.
Husk tilmelding i god tid til
Palle
2970 7276
Paul Henrik 3024 4273
Henning
5443 5045 / 2321 1345
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Onsdag den 9. maj kl. 11.30 – 14.00.
Besøg på Kokkeskolen.
Vi har fået lov til at komme på Kokkeskolen til deres
restaurantåbning.
Lige som de andre gange, vi har været der oppe og
spise, skal vi igen have en 3-retters menu og slutter af
med kaffe. Vi håber, at der er vin med, men vi får besked
3 uger før.
Prisen er 115 kr. for medlemmer og 140 kr. for ledsager.
Tilmelding på tlf. 4080 8700 eller på peh@fibermail.dk,
senest tirsdag den 1. maj.
(Max. 50 personer.)
Onsdag den 30. maj kl. 8.45.
Silkeborgsøerne.
Vi mødes på P-pladsen, Ansvej 98, bussen kører os
ned til Hjejlebådene, hvorfra vi sejler den smukke tur
gennem Remstrup Å og Silkeborg Søerne mod Himmelbjerget. Sejladsen varer godt en time, og båden anløber
kajen ved Hotel Juelsø og foden af Himmelbjerget, hvorfra bussen henter os.

Fra Himmelbjerget kører vi ad smukke veje til Gl Ry Kro,
hvor vi får en dejlig to retters middag.
Turen går nu over Voerladegård til Ejer Bavnehøj, der
efter besøger vi Den Genfundne Bro.
Vi slutter dagen ved Gudenåens Udspring, Tinnet Krat
ved Rørbæk Sø, og vi er hjemme igen til aften efter en
herlig dag.
I prisen er der sejltur & bus, 2-retters middag og formiddags- og eftermiddagskaffe med brød og stuegang.
Pris for turen er 375 kr. for medlemmer og 450 kr. for
ægtefælle/samlever. Vi kører med Ans Bussen Bus
afgang fra den nye P-plads (overfor Lindevænget) ved
Jysk Arena, Ansvej 98, Silkeborg.
(Max. 50 personer.)
Tilmelding senest tirsdag den 22. maj på tlf. 4080 8700
eller på mail: peh@fibermail.dk.

NYT fra
klubberne

PENSIONISTKLUBBEN POSTEN
SILKEBORG

Husk! Vi holder 30 års jubilæumsfest på Skov
bakken torsdag den 9. august kl. 13.00.
Indbydelser kommer senere.
Paul Erik Holmgaard

Hjejlen i Silkeborg. Foto: Colourbox
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ID nr.: 46631

Aktivitetskalender

Sorteret Magasinpost - 46631

Onsdag d. 11. april 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag d. 12. april 2018
Generalforsamling
Messe C, Fredericia

Torsdag d. 12. april 2018
Konstituerende bestyrelsesmøde
Messe C, Fredericia

Mandag d. 16. til onsdag d. 18. april 2018
Pensionistkursus II
Rørvig Centret

Mandag d. 14. til onsdag d. 16. maj 2018
Pensionistkursus III
Rørvig Centret

Onsdag d. 6. juni 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Mandag d. 10. til onsdag d. 12. september 2018
Pensionistkursus I
Rørvig Centret

Mandag d. 17. til onsdag d. 19. september 2018
Pensionistkursus V
Rørvig Centret

Onsdag d. 19. til torsdag d. 20. september 2018
Bestyrelseskonference og bestyrelsesmøde
Rørvig Centret

Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens
hjemmeside www.postpensionisterne.dk
Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia

