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Johnny Madsen
Formand

Tidkrævende overenskomstforhandlinger
med en god aftale som resultat
Optimisme og fremtidstro i Landsforeningen
Efter langstrakte forhandlinger blev der den 28.
april med innovationsminister Sophie Løhde
indgået en treårig overenskomstaftale for 180.00
statsansatte.
I forliget er der aftalt en lønramme på 8,1 procent
over de næste 3 år. Heraf udgør de generelle lønstigninger 6,07 procent, idet der denne gang er
afsat midler til organisationspuljer.

I forliget er der aftalt en lønramme på
8,1 procent over de næste 3 år. Heraf
udgør de generelle lønstigninger
6,07 procent, idet der denne gang er
afsat midler til organisationspuljer.
For statspensionisterne kan der således forudses
en stigning i pensionen på 6,07 procent, og når
den forventede prisudvikling tages i betragtning,
kan der regnes med en reallønsfremgang i pensionen på lidt over 1 procent.
Overenskomstforliget sikrer endvidere, at den
offentlige lønudvikling følger den private og for
statspensionisterne en positiv udvikling af pensionen.
Privatlønsværnet afskaffes og erstattes af den
”gamle” reguleringsordning.

Der er også indgået overenskomstaftaler på det
kommunale og regionale område. Danmark er
derfor indtil videre bragt på sikker afstand af en
storkonflikt, selv om resultatet af medlemmernes
og arbejdsgivernes afstemning ikke kendes før i
begyndelsen af juni.
Overenskomstforligene kom ikke i hus uden
sværdslag, og det tog lang tid, inden parterne nåede til enighed.
Aftalerne har stor betydning for medarbejderne,
men også for samfundet, der er afhængige af en
velfungerende offentlig sektor.
I den danske velfærdsmodel understøtter offentlige institutioner virksomheder og menneskets frihed. Fra det sociale system over daginstitutioner
til sundhedssystemet og uddannelserne.
Landsforeningens generalforsamling i april bekræftede endnu engang, at der med et solidt fundament i 55 aktive, velfungerende lokale klubber
og stabilitet på alle parametre, er al mulig grund
til optimisme og fremtidstro.
Jeg ønsker alle en god og solrig sommer.

Johnny Madsen
Formand
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Af Niels Ole Frederiksen

Erindringsglimt
Jeg er født efter krigen helt eksakt i efterkrigsåret 1946.
Jeg tilhører sammen med 96.111 levende fødte børn
den største årgang, der nogensinde er blevet født i Danmarks tusindårige historie.

Den ene var den forstander som ansatte mig på Jaruplund Højskole, han hed Karl Andreasen, og den anden
var Højskolens mangeårige tidligere forstander Niels
Bøgn Andersen.

Besættelsestiden har jeg af gode grunde derfor ikke oplevet. Men trods det, så er Besættelsestidens historier og
store mindedage en del af min historiske bagage, jeg fik
med fra min barndom. Jeg fik fortalt om ”den onde tid”
og jeg læste beretninger om frihedskæmpere, helte, de
ranke viljer og hvad jeg ellers kunne komme i nærheden
af. Besættelsestidens mindedage blev nøje højtideligholdt.

De havde begge som tyske statsborgere været tvunget
ind i den tyske værnemagt. Begge havde to vidt forskellige og højdramatiske beretninger om deres krigsoplevelser.

Som voksen har jeg fastholdt min interesse for emnet.
Da jeg tog min uddannelse og læste på lærerseminariet
faldt det selvfølgelig lige for, at jeg valgte faget historie
som et af mine linjefag.

Krogerup Højskole var de sidste par år af Besættelsen
skole for det forhadte HIPO-Korps. Efter krigen blev Krogerup Højskole under Hal Kocks forstanderskab et vigtig
arnested og højskole for ikke mindst Hal Kochs tanker
om demokrati.

Det vil føre for vidt her, at fortælle hver enkelt beretning,
men jeg kan anbefale alle interesserede at gå på biblioteket og låne Niels Bøgh Andersens ”Krigsdagbog” og
Søren Ryge Petersens bog ”Bette Anna”, hvor han i et kaDen største og vel også den vigtigste dag/aften var 4. pitel ”Brødre i Krig” på meget fornem vis fortæller om de
maj 1945. Hvert år blev der sat lys i vinduerne, og der fire brødre Andreasens minder fra den tid.
blev altid andægtigt lyttet til Danmarks Radios udsendelse, hvor man år efter år afspillede BBC´s skrattende ny- Jeg lyttede med stor interesse til deres meget forskelhedsudsendelse startende med temaet fra Beethovens lige beretninger. Senere har jeg flittigt benyttet begge
to, hver for sig, som gæsteforedragsholdere på nogle af
skæbnesymfoni fra 4. maj 1945 kl. 20.30.
de højskoler jeg senere var ansat på. Her fortalte de vores
Kl. 20.36 blev nyhedsudsendelsen pludselig afbrudt, og elever medrivende og gribende om deres ”Krigsoplevelefter få sekunders stilhed fortsatte radiospeakeren Johs. ser som Sydslesviger” i den krig, der aldeles ikke var deG. Sørensen oplæsningen af Frihedsbudskabet. ”I dette res. De var jo begge to vigtige vidner og ikke mindst ofre
øjeblik meddeles det….” Der var fuldstændig ro i stuen, i denne modbydelige krig.
og jeg blev nærmest lidt rørt. Hvert år fik vi genfortalt,
hvor vores forældre havde været, og hvordan de havde Der er to højskoler i Danmark, der har sit udgangspunkt
oplevet denne minderige aften. Det var nærmest et ri- i Besættelsen. Den ene er Krogerup Højskole i Nordsjælland og den anden er Båring Højskole på Vestfyn.
tual.

Da jeg havde færdiggjort min læreruddannelse, søgte
jeg job som højskolelærer. Jeg var så heldig, at jeg fik en Den anden skole er, Båring Højskole, som var grundlagt
højskolelærerstilling på den danske højskole i Sydslesvig, under Besættelsen i 1944.
Jaruplund Højskole.
Det var her den lokale sognepræst Kaj Thanning, som alAlle de voksne mænd i det danske mindretal, havde un- lerede i 1941 havde fået den ide, at der i den anspændte
der krigen været indkaldt til den tyske hær. Alle familier besættelsestid var behov for at samle sognets forskellige
havde en eller anden historie og oplevelse fra den tid foreninger i en fælles, fri debat og samtale om aktuelle
at fortælle. Ikke alle ville tale om den tid. Men jeg traf et samfundsspørgsmål. Det var ved disse møder at tanken
par stykker, som gerne ville tale om både tiden og deres om rejse en højskole blev modnet.
egne krigsoplevelser.
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Båring-Asperup var dengang et rigt
bondesamfund beliggende på den
fede muld på Vestfyn. Bønderne
bestod af nogle få store gårde beliggende på og omkring Båring Banke.
På udmarkerne, Båring og Asperup
mark var der en masse små husmandsteder, som var blevet udstykket i og omkring i 1900 og fremefter.
Efter 20- og 30ernes dårlige tider for
landbruget, var der under krigen opgangstid for bønderne. Man dyrkede
selvfølgelig de traditionelle afgrøder
og havde blandede svine- kvægbesætninger. Specielt for denne egn
var frugt-og bærplantagerne og ikke
mindst avlen af den vigtige og eftertragtede produktion af tobaksplanten.
Ved et møde i april 1944 blev det
endelig besluttet, at når Danmark atter blev frit, skulle drømmen om en
højskole i Båring realiseres. De penge
der blev indsamlet blandt deltagere
denne stiftelsesaften i april 1944 var
på kr.75,- i alt –. Derfra blev der fratrukket kr. 7,- til deltagernes kaffetraktementet og til et indkøb af en
forhandlingsprotokol til kr. 2 kr. 15
øre.
Da krigen sluttede havde man samlet så mange penge sammen, at
man nu kunne købe en lokal gård
beliggende på toppen af Båring
Bakke med et frit udsyn til hele Nordvestfyn.
Gården blev købt. Byggeriet kunne
dog ikke igangsættes, da initiativtagerne ikke kunne få en byggetilladelse. Det var lige efter Besættelsen
og myndighederne havde rationeret
byggematerialer. I de år var der stor
boligmangel, så mursten og andre
byggemateriale var forbeholdt boligbyggeriet til de mange mennesker, der ikke havde noget sted at bo.

Derfor måtte man vente indtil 1957,
førend der blev givet grønt lys til at
igangsætte byggeriet.
Byggeriet blev sat i gang og der var
en stor indvielse af Båring Højskole i
november 1959. Ved den lejlighed,
havde Kaj Thanning medbragt de
først indsamlede pengesedler fra
1944. Pengesedlerne fra 1944 var
nu kommet i glas og ramme. Pengene sammen med regnskabet blev
hængt op på Højskolens kontor. Her
hænger de stadigvæk.
Kaj Thaning fortæller at han engang
i 1960 blev ringet op af en journalist
fra dagbladet BT. som havde hørt,
at Båring Højskole skulle være bygget for ”Værnemagerpenge” eller
”Sorte penge”. Kaj Thaning afviste
på det mest bestemte, det var hverken ”Værnemagerpenge” eller ”Sorte
Efter hvad Kaj Thaning siger og skripenge”.
ver i en senere artikel i det lokale
I befrielsessommeren blev der plud- Sogneblad, så var han i forvejen blev
selig proklameret i midten af juli må- ringet op af en borger, som gerne
ned, at Regeringen havde besluttet ville donere et større beløb til højat gennemføre en pengeombytning, skole, og at vedkommende ønskede
som var blevet fastsat til den 23. juli at være anonym. Den historie fik
1945. Årsagen var at man først og BT-journalisten, og den tog han for
fremmest ville have fat i de mange gode varer.
penge værnemagerne havde fået
udbetalt af den tyske besættelses- Nu er der ikke længere Højskole på
magt, og dernæst have fingrene i Båringbakke, men der drives en efalle de penge der var blevet tjent på terskole i højskolens tidligere bygsortbørshandel, og så selvfølgelig de ninger. Pengesedlerne hænger nu i
penge som på anden vis var unddra- kontoret på Den rytmiske efterskole i
Båring, hvor de giver anledning til at
get skattevæsnet opmærksomhed.
videregive en fortælling om BesætKaj Thanings fortæller, at der i præste- telsestiden og om hvorfor der ligger
gårdens soveværelsevindueskarm en skolebygning på Båring Bakke.
samme morgen som pengeombytningen i juli 1945 skulle finde sted,
var placeret en brun papirspose in- Niels Ole Frederiksen,
deholdende kr. 7000,-. Foruden pen- tidl. højskoleforstander
gene var der en lille seddel hvorpå Brogade 4 B st. tv.
der stod ”Disse penge skal Højskolen 5500 Middelfart
have!”
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Fotos: Johannes Pedersen & John Jæger

Fredericia Postklub lukker
efter 100 år
Fredericia Postklub afholdt afskedsfest på Fuglsang Det sidste postbureau stoppede for 20 år siden, da Storecentret den 2. marts 2018 med deltagelse af 33 medlem- bæltsbroen åbnede. En æra var slut – ingen post på spor.
mer.
Fredericia Postklub fortsatte dog, men med kun 2 fester
om året. Medlemstallet er af naturlige årsager faldet til 23
Klubben, som er en selskabsforening, blev stiftet i 1918 plus ægtefæller, så vi mener tiden er til at stoppe med en
ved Jernbanepostkontor 2 i Fredericia. Formålet var 100 års fødselsdag.
at styrke det sociale sammenhold mellem kolleger og
ægtefæller.
De overskydende midler blev doneret til Julemærkehjemmet.
Der er blevet afholdt mange fester, weekendture, juleJohannes Pedersen
træsfester for børn og skydning m.m. i de forløbne år.

Hygge med tidligere
kolleger.

Vores gamle arbejdsplads.
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Fra den årlige fest.

Fotos: Wilms & Dukholm

Sydhavsøernes Postpensionister

Generalforsamling og
Jubilæumsfest
Lørdag den 24. marts 2018 kl. 10.00 afholdte vi den årlige
generalforsamling. Der var et fint fremmøde, hvor 30 ud
af foreningens 46 medlemmer deltog. Formanden aflagde beretning, og kassereren gennemgik regnskabet for
2017. Begge blev godkendt, og ved valget var der genvalg på alle poster.
Samme dag fejrede vi foreningens 25 års jubilæum, der
var den 1. april i år. PL´s formand Johnny Madsen og fru
Charlotte var inviteret. Johnny kom med et indlæg omkring Landsforeningens virke, de igangværende overenskomstforhandlinger, feriehusene samt generelle fordele ved at være medlem af PL.
Generalforsamling I foreningen.

Derefter serverede Restaurant KIKKO en lækker 3 - retters
menu. Et lokalt 4 mands orkester, ”Spotlight”, underholdt
under middagen og til et par timers dans efter kaffen. Et
af foreningens medlemmer er med i orkestret, hvis repertoire indeholder alle de kendte evergreens, der kan
få alle danseglade op af stolene. Der blev danset, snakket
og hygget til først på aftenen, og alle synes, det havde
været en rigtig god dag!
Foreningens program for 2018 blev omdelt ved generalforsamlingen. Vi håber, at rigtig mange finder indholdet
interessant og møder op.
På bestyrelsens vegne
Henning Jensen

Johnny Madsen fortæller om PL.

Spotlight spiller op til dans.

Hygge under jubilæumsmiddagen.
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Fotos: taget fra Smutturen.dk´s hjemmeside.

Smuttur til Maribosøerne og Smuttur til Trækstien.

Smutturen
”Hvad skal vi lave på torsdag”? ”Vejrudsigten er fin, så vi
kan jo smutte en tur til stranden”. Eller spørgsmålet besvares måske med andre forslag til torsdagens tidsfordriv. Vi kender vist alle denne helt almindelige ordveksling, som udløser en beslutning om at smutte, tage af
sted, gense noget eller bare komme lidt væk hjemmefra.
Bag ordet ”smutte” ligger jo i denne sammenhæng ønsket om at flytte sig fra et sted til et andet. For det meste
over relativ kort afstand og ofte spontant.

Ny naturguide
Her kommer smutturen.dk ind i billedet, som en hjælpende stedkendt stifinder. ”smutturen” er betegnelsen
for et helt nyt initiativ, en naturguide, som skal inspirere
til at besøge nogle af landets mest attraktive naturområder. 23 % af Danmarks areal er dækket af natur, og med
ca. 7.300 km. kyststrækning er der næsten uanede muligheder for at få sig en god oplevelse i nærkontakt med
naturen. Bag initiativet står Realdania i samarbejde med
Dansk Kyst- og Naturturisme, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Sidstnævnte i partnerskabet indikerer, at også
udenlandske turister er en målgruppe.
Nøje udvalgte steder
Søg på smutturen.dk og vælg ”Smutturen – Tag på smuttur til 50 særlige oplevelser i den danske natur”. Her bliver
man umiddelbart præsenteret for et kort over Danmark.
50 pile markerer hver sin smuttur, og ved at klikke på en
pil kommer man ud i naturen det pågældende sted med
faste og levende billeder samt en beskrivelse af stedets
særlige karakter. Og selvfølgelig en rutevejledning, som
viser nærmeste vej. Sitet kan tilgås fra computer, tablet
og telefon, så uanset hvor man befinder sig i landet, kan
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man let finde nærmeste smuttur. Som nævnt er der på
sitet markeret 50 steder, som hver for sig er nøje udvalgt.
Danmarks 98 kommuner og lokale turistorganisationer
fik til opgave at indstille netop deres mest attraktive sted
til optagelse i guiden. Hele 580 håbefulde indstillinger
indløb, så det siger vist sig selv, at de 50 udvalgte godt
kan bære betegnelsen ”en perlerække af naturoplevelser
i Danmark”.

Kendte og ukendte
Det er klart, at når udenlandske turister skal have glæde
af guiden, så må de kendte og store attraktioner selvfølgelig være med. F. eks har Møns Klint, Råbjerg Mile,
Grenen og Hammershus da også fundet plads, og for
de fleste vil det nok blive et dejligt gensyn, men steder
som Fyns Hoved, Vejrhøj i Odsherred, Maribosøerne og
Trækstien ved Silkeborg, og mange andre mindre kendte steder kan vel nok tænde nysgerrigheden og lysten til
at gå på opdagelse. Det skal nævnes, at lige så forskellige
stederne er, lige så forskellig er tilgængeligheden det
selvfølgelig også. Det fremgår derfor også af beskrivelserne, hvor man med fordel kan tage sin cykel med, eller
gummistøvler. Men ellers må man i forhold til årstiden
selv tænke sin fysiske formåen ind.
Hvad skal vi lave på torsdag?
Jeg håber, at mange vil besøge sitet og lade sig inspirere, før spørgsmålet besvares, og beslutningen tages.
Den danske natur er smuk hele året rundt. Og vejret er
altid godt – det stiller bare krav til beklædningen. Husk
madkurven og termokanden. God fornøjelse!
Frede Lærke

Program til
nedennævnte kursuseside
m
kan ses på vores hjem
terne.dk
www.postpensionis

Postpensionisternes Landsforenings

Pensionistkursus I
I dagene fra den 10. - 12. september 2018 afholdes der
et Pensionistkursus I. Kurset omhandler:
• Den aktuelle situation i PostNord Danmark
• Internet – den elektroniske hverdag.
• Landforeningen og dens virke.
• En udflugt gennem Odsherreds skønne natur
bliver der også tid til.

Kurset afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret.
Program til kurset kan ses på vores hjemmeside
www.postpensionisterne.dk
Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes
Landsforening i hænde senest onsdag den 1. august 2018
med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset
til 30. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning.

Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr. 3.500,00.
For medlemmer af Landsforeningen, der opfylder
betingelserne, er deltagelse gratis.

Der vil i løbet af august måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej.

PENSIONIST KURSUS I | 10. – 12. SEPTEMBER 2018
CPR.-nr.

Tlf.nr.

Navn

Medlemsnr. i PL:

Adresse
Postnr./By
Ægtefælles/samlevers deltagelse

Ja

CPR.-nr.
Navn

Nej

Tilmelding
kan
også ske p
r. mail til
pl@postpe
nsionistern
e

Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.
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Fotos: Mogens Godthaab

Frilandsgrise fra Skovgaard.

Gårdbutikken.

Seniorklubben ”Posten” Silkeborg

Skovgaard Gårdbutik
Onsdag de 18. april havde Seniorklubben ”POSTEN”, Desuden sælges der af egen produktion kalvekød.
Silkeborg arrangeret en ”kør selv tur” til Skovgaard GårdEfter rundturen inde på gården, fik vi en køretur af Joan,
butik.
med en lille traktor og en lille vogn med bænke, hvor vi
Her stod Joan fra Gårdbutikken klar til at fortælle lidt om kom ud og se grisene, der går på friland hele året. De var
meget beskidte, men de roder jo også i alt. Kødkvæget
gården.
så vi, og hun sluttede af med at vise os et helt nyt hønseJoan og Hans købte gården i 1991 og startede med 40 hus på hjul, som snart skulle indrettes med 350 høns, så
hektar jord og 40 køer. I 1997 lavede de et lille rum på ca. man også kunne købe æg i Gårdbutikken.
10 m2 med fliser fra loft til gulv, og det blev starten på
Butikken er hyggeligt indrettet som en gammel købSkovgaard Gårdbutik.
mandsbutik. Her kan du gå på indkøb og få en oplevelse
I 2003 byggede de en ny stald og udbyggede derefter ud over det sædvanlige. Udover kvalitetskød sælges
bedriften. I 2008 blev den gamle kostald lavet om til der specialiteter som isdesserter, kransekage, friskmalet
Gårdbutik, og stedet, hvor de startede i 1997, blev hurtigt kaffe, te, et stort udvalg af olier, balsamico, salte, krydderier, pesto, oste, marmelade, chokolade, brugskunst
lavet til pølsemageri, og der blev ansat 2 slagtere.
og meget mere. De har egen vinkælder, med et udsøgt
I dag er der 5 ansatte i landbruget, og de har 400 hektar sortiment af vin, øl og lidt spiritus.
jord og 500 køer. Der malkes 3 gange dagligt, og køerne
giver ca. 40 liter mælk pr. ko/dag, de kommer aldrig på Efter rundturen og besøg i butikken, blev vi bænket inde
græs, men går frit rundt i stalden, som er en moderne bagved til alletiders omgang tapas, med mange forskelstald, med 7 malkerobotter. Skovgaard er ikke økologisk, lige slags pølser og oste, naturligvis fra deres egen butik,
alt var hjemmelavet.
men dyrevelfærd bliver prioriteret højt.
Kødkvæget er på græs, her slagtes mellem 250-300 køer En helt igennem fantastisk formiddag, som kan anbefales, tror alle fik en rigtig god oplevelse.
om året, hvor kødet bliver solgt fra Gårdbutikken.
De laver ca. 500 grise på friland, som også slagtes og sælPaul Erik Holmgaard
ges i Gårdbutikken.
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Fotos: Paul Erik Holmgaard

Seniorklubben ”Posten” Silkeborg

Besøg på Silkeborg Tekniske
Hotel & Restaurantskole
Onsdag den 9. maj 2018, var Seniorklubben 
”POSTEN”, Silkeborg på en
”kør selv tur” til Kokkeskolen i Silkeborg, vi skulle møde kl. 11.30.
Der var et max. på 50 personer, der
måtte komme, men vi var KUN 45 personer. Der var en løbeklub og et par
andre små klubber, sammen med os,
så i alt 75 personer var til en flot middag.
Vi fik 3 retter mad tallerkenanrettet,
2 glas vin og kaffe og lidt sødt med
hjem, for en meget ”billig penge”.
• Forret: hvide og grønne asparges i
hollandaisesauce, italiensk hvidvin
• Hovedret: grydestegt kylling m/
persille & rabarberkompot, spansk
rødvin
– Salat & små kartofler
• Dessert: rabarbersuppe m/vaniljeis
& specier på toppen
• Kaffe
• Med hjem: 4 hjemmebagte
havregrynskager m/chokolade

Middagen nydes på Kokkeskolen.

Til sidst lukkede eleverne en lille butik
op, hvor man kunne købe: 8 store boller til 5 kr., glas m/ rabarberkompot til
15 kr., 2 stk. skinketærter til 40 kr. Der
var rigtig meget gang i den, der blev
næsten udsolgt.
Førsteårs kokkeelever, ernæringselever og tjenerelever gik rigtig meget
op i deres uddannelse, det er svært at
skænke vin op uden at spilde og samle tallerkner m.m., men det er en fornøjelse at se, hvordan de går op i det.

Tilfredse medlemmer under middagen.

Kl. 14.00 fik vi at vide, nu var det på Vi kommer gerne igen.
tide at gå hjem, mætte og en stor
oplevelse rigere.
Paul Erik Holmgaard
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Fotos: Preben Larsen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Livets gang i foreningen
Onsdag den 17. januar kl. 12.30
Frokostmøde i 3F på Venusvej
I foreningen havde vi overvejet, hvordan vi kunne få flere
af medlemmerne til at møde op til vore foredrag. Som
noget nyt blev det besluttet at invitere til frokost – 3
håndmadder, en øl og denne gang også en snaps - forud for foredraget. Initiativet blev godt modtaget – med
et flot fremmøde på 72 tilmeldte – skønt.
Om det var foredragsholderen Henrik Dam Kristensen
eller frokosten, der trak det
store fremmøde, det vides
ikke, men vi have en dejlig
eftermiddag. Henrik Dam
Kristensen er en god fortæller. Han startede med
lidt om sit liv i Vorbasse og
hans arbejdsliv, inden han
blev politiker. Han kom og
spiste med, og han følte sig tydeligt godt tilpas blandt
sine gamle postkolleger. Efter og undervejs i foredraget
kunne der stilles spørgsmål. Svarene blev givet med viden og et strejf af humor. Den formelle tone i Folketinget
kunne godt lives lidt op, hvis Henriks brugte lidt af sin
humor der.
Han fortalte om Folketinget og arbejdsgangen derinde
og sluttede med et par sjove historier fra tinget. Historierne er bedst og sjovest, når man hører dem fra hans
egen mund, så jeg undlader at genfortælle.

Vi var nogle stykker, som have været ud og samle gevinster. Det gik rigtig godt i år - vi blev mødt med venlighed
de steder, vi var.
Der blev til 45 gevinster, så der var næsten en til hver,
men sådan går det jo ikke. Der er altid nogle, der er mere
heldig end andre, men sådan er det.
Som sædvanlig var der kaffe med kringle og lagkage i
pausen. En god eftermiddag, der sluttede ca. kl. 17.00.

Torsdag den 22. marts kl. 17.30
31 års fødselsdagsfest i Fuglsangcentret
Desværre var der kun ca. 50 medlemmer tilmeldt. Det
giver os i bestyrelsen noget at tænke over.
Det var en lidt tam fest. Vi have en ny musiker, som måske skulle have været bedre orienteret om, at det var en
forenings fødselsdag og ikke en persons fest. Maden:
Hovedret: Skovriderkam med tilbehør. Dessert: Nøddekurv med frugt og softice. Maden var ok, men det var lige
som, der manglede noget.
Fremmødet var for ringe, så vi gik i tænkeboks. Vi har nu
fået en god aftale med Oven Vande ved Volden, til vores
efterårsfest.
Bemærk: Det bliver tirsdag den 23. oktober kl.17.30
og ikke som sædvanlig en torsdag. Vi glæder os meget til
at prøve det nye sted. Den gamle sølvvarefabrik er blevet
restaureret omdannet til en flot restaurant.

I pausen fik vi kaffe og wienerbrød, og så var tiden inde Vi sender også en indbydelse ud som sædvanlig. Vi håtil at stille afsluttende spørgsmål. Der blev flittig spurgt. ber det nye sted falder i god jord.
Selv om spørgsmålene blev lidt hede til sidst, stoppede
Ketty Kilde
vi med en rigtig god stemning. Vi anbefaler Henrik til andre postforeninger. Det blev en af de rigtige gode dage
sammen med gode medlemmer. Tak til Henrik Dam Kristensen for et godt foredrag.

Onsdag den 28. februar kl. 14.00
Bankospil i 3 F på Venusvej
51 medlemmer var tilmeldt. Sædvanen tro er bankospillet altid godt besøgt.
Gæster ved 31. års fødselsdagen.
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Program til
nedennævnte kursuseside
m
kan ses på vores hjem
terne.dk
www.postpensionis

Postpensionisternes Landsforenings

Pensionistkursus V
I dagene fra den 17. - 19. september 2018 afholdes Pensionistkursus V, der indeholder flere foredrag og en udflugt.

Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr. 3.500.
For medlemmer af Landsforeningen, der opfylder
betingelserne, er deltagelse gratis.

Tomas T. Sloth vil fortælle om lykken i historisk perspektiv:
lykken som frihed, at have et land, at blive mæt, at blive
underholdt, at føle sikkerhed, at have noget at tro på, noget
at leve for og kunne virkeliggøre sine drømme.

Kurset afholdes som sædvanlig på Rødvig Centret.
Program til kurset kan ses på vores hjemmeside
www.postpensionisterne.dk

Klinisk diætist Susanne Ross fortæller om at leve hjertevenligt, nedsætte kolesteroltallet eller ønsket om at tabe
nogle kilo.

Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes
Landsforening i hænde senest onsdag 1. august 2018
med morgenposten.

Endelig kommer Johnny Winter med foredraget “Tryghed i
hverdagen, skal vi gå med pepper spray”.

Deltagerantallet er begrænset til 30. Ved overtallighed
foretages der elektronisk lodtrækning.

Tur til Zen Garden.

Der vil i løbet af august måned blive udsendt information
til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej.

PENSIONIST KURSUS V | 17. – 19. SEPTEMBER 2018
CPR.-nr.

Tlf.nr.

Navn

Medlemsnr. i PL:

Adresse
Postnr./By
Ægtefælles/samlevers deltagelse

Ja

CPR.-nr.
Navn

Nej

Tilmelding
kan
også ske p
r. mail til
pl@postpe
nsionistern
e

Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.
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Fotos: Lisa Mogensen

Vi holder fast
I et vindomsust messecenter i F
 redericia
satte 220 Postpensionister hinanden
stævne den 12. april til den årlige ordinære generalforsamling. Hjertelige hilsner og glædelige gensyn sås og hørtes
gennem smilende stemmer i timen inden generalforsamlingens start. Udenfor blev det lidt lysere og skyerne lettere, formodentlig påvirket af den gode
stemning i messecentrets konferencesal.
Velkommen
For os i bestyrelsen er vores generalforsamling altid en
stor dag, hvor vi glæder os til at møde Jer, indledte formanden, Johnny Madsen, generalforsamlingen med. I år
er vi 220, der er tilmeldte, og jeg synes, det er utrolig flot,
at der kommer så mange stadigvæk. Procentvis overgår
vi vores gamle organisationer i fremmøde med mange,
mange procent. Og det er bare så imponerende.
Vi har også inviteret et par gæster, dem som vi plejer, Lars
Chemnitz fra 3F og Eigil Johannesen fra HK Post. Men de
har begge to meldt afbud, da der lige nu er møde omkring sammenlægning af LO og FTF.
Men ellers er det jo sådan, at I sætter alt til side for at
deltage i Generalforsamlingen, og det har Henning, formand for Sydhavsøerne, også gjort – selvom han har 70
års fødselsdag i dag. Og det vil vi godt hylde dig for. Tillykke med dagen.
Siden vi var samlet sidst, har vi mistet en del af vores
gode gamle venner. Normalt nævner vi ikke enkeltpersoner, men det vil jeg godt tillade mig at gøre i dag. For i
den periode, der er gået, har vi også mistet Svend Svendsen, vores mangeårige dirigent her i Postpensionisternes
Landsforening, PL. Jeg vil gerne bede Jer rejse Jer op og
mindes vores gamle kolleger med et minuts stilhed.

Efter oplæg og sang ”Dagen i dag…”, blev Peter Andersen valgt som dirigent. Dagsordenen blev godkendt, og
der blev valgt stemmeudvalg. Herefter fik formanden,
Johnny Madsen, ordet til aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Beretning
På flere punkter har året været et normalt år. Altså et år,
der kører med de aktiviteter og ting, som det skal. Og vi
har i bestyrelsen haft øje, som vi plejer, på vores økonomi, passe på økonomien, forøge den, hvis vi kan, og
samtidig kunne udføre alle de aktiviteter, vi gerne vil.
Økonomien hænger jo også sammen med medlemstallet, og siden vi var samlet sidst, har vi mistet 90 medlemmer, så i dag har vi 4.900 medlemmer. Og det er flere
end forventet. De sidste par år har vi budgetteret med
en afgang på 150 om året. Så det er én af grundene til,
at vi – på trods af at have mistet 90 – har en rimelig god
økonomi og kommer ud igen i år med et pænt overskud,
ligesom de to foregående år.

Medlemstilgang hænger jo nøje sammen med, hvad der
sker med vores gamle arbejdsplads Post Danmark. Og
der sker utroligt meget i denne tid. Det er svært at spå
om personalesituationen, og hvornår der kommer et
stort fald. Men det kommer. Vi forventer nye medlemmer, fordi posten er i gang med at tilbyde fratrædelsesordninger for at reducere personalet drastisk. Og vi ved
Herefter indledtes generalforsamlingen med et oplæg af erfaring, at nogle af dem, der forlader posten – og arom Trygfonden ved Jørn E.E. Nielsen. Posthornet vil i et bejdsmarkedet – melder sig ind i PL.
senere nummer beskrive Jørns spændende oplæg.
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Johnny Madsen aflægger bestyrelsens beretning.

Vi er meget stolte i Landsforeningen over vores klubber.
Vi har stadig 55 klubber. Og vi kan se, at der er gang i aktiviteterne i de lokale klubber. Det er nogle fine programmer, der lægges frem, og man kan se, at nogle klubber
selv arrangerer ture, nu også til udlandet, og det er sådan
Vi har gjort det til en tradition hvert år i september at lidt nyt, at der er kommet gang i det, sågar nogle, der
holde en bestyrelseskonference som et 12 – 12 møde. også er fløjet udenlands.
Der gennemgår vi de store klumper, der kræver noget
mere tid og diskussion, og bl.a. også faldet i medlemstal. Vi har mange klubber, der er ved at have 30 års jubilæum, så klubsystemet har været rigtig godt kørende i
I år skal vi også diskutere en anden ting på bestyrelses- mange år. Og klubberne er en af hjørnestenene i vores
konferencen, som har stor betydning, nemlig det, at vi forening, og jeg kan tilføje, at netop i dag vil I ude i klubhar fået en opsigelse fra HK Post af den aftale, der lig- berne modtage klubtilskud. Og igen i år er det forhøjet,
ger vedrørende kontingentbetaling for de medlem- fordi I også skal have del i den gode økonomi, foreninmer i PL, der kommer fra det gamle Dansk Post og Giro gen har lige nu.
Forening. Og det skal vi finde ud af, hvordan vi tackler.
Opsigelsen vil gælde fra 1. januar 2020, så vi har noget En af vores store aktiviteter er kurserne i Rørvig. Og det
tid til at tænke alternative løsninger for de berørte med- er en stor fornøjelse, at vi stadig har økonomi til at lave
lemmer.
kurserne, som jeg synes er fremragende, hvor man både
får noget ind mellem ørerne, men også får hygget sig
Det er sådan, og har været i mange år, at HK Post beta- med gamle kollegaer. Og der har været fuld tilmelding
ler halvdelen af kontingentet til PL for de medlemmer plus ventelister til alle kurserne. I 2017 havde vi 5 kurser,
i PL, der kommer fra HK Post, og også er medlem af af- da vi også have det kursus, vi kalder ”EU-turen”, som i
delinger i HK Post. Det gør HK Post for at kompensere år gik til Belgien og Luxemborg mm. Her i 2018 har vi 4
medlemmerne, så de kan være medlem begge steder kurser på Rørvig Centret.
uden at betale mere, end hvis de alene var medlem af
PL. Fra 1. januar 2020 har HK Post ikke længere økonomi En anden aktivitet, vi også vil fortsætte, så længe der er
til at betale halvdelen af kontingentet til PL. Så derfor er økonomi til det, er Formandsmødet, der afvikles som
opsigelsen afsendt. Og det gode er, at vi har god tid, så vi et 12 – 12 møde. I år den 6. – 7. november. Det har vi
kan tænke over, hvad vi skal gøre. Og jeg har aftalt med holdt de sidste 3 år, hvor vi diskuterer situationen i PL,
Eigil, at når engang, der skal informeres om dette, så kan får hørt et interessant og spændende emne – sidste år
vi lave informationen sammen.
var det Henrik Dam Kristensen og året før var det Hans
Ud over ovenstående er vores økonomi også styrket ved,
at vi får et tilskud fra Feriefonden for de sider, vi bringer i
Posthornet, der omhandler feriehusene, samt tilskud fra
Interesseforeningen.

>>
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Jørgen Bonnichsen – og ikke mindst
lavet gruppearbejde som inspiration
til de lokale klubbers aktiviteter. Formandsmødet som 12 – 12 møde vil
blive bevaret længst muligt, for vi
kan høre på tilbagemeldingerne, at
det er noget, I synes, I får meget ud
af.
Vi har et fast punkt på dagsordenen
til bestyrelsesmøderne, og det er
vores blad og vores hjemmeside.
På vores kommende bestyrelseskonference her i september 2018 vil vi
have en dybere snak om vores blad
Posthornet. Og nogen af Jer har fået
det nye nummer, det har jeg ikke
selv. Det er afhængigt af, om man
bor et sted, hvor der er post en gang
om ugen, og hvilken ugedag det er.
Det aktuelle nummer er lidt tyndt, så
vi vil drøfte, om vi enten kan komme
mere relevant i bladet eller ændre de
5 numre til 4, så det bliver et kvartalsblad.
Vores hjemmeside prøver vi at gøre
så aktuel som muligt, og når I ser den Kasserer Per Lindgaard.
røde postkasse køre rundt, så gå op
under ’seneste nyt’, så er der noget
forhandlingsberettiget organisation
nyt.
i OAO. Og vi betaler også kontingent
Vi har haft besøg på vores kontor i til OAO. Helt på linje med de øvrige
Fredericia af SKAT den 4. oktober faglige organisationer. Og det vidste
2017. Årsagen var ikke, at de havde de ikke i SKAT. Vi fik et fint referat og
hørt, at vi drak sort kaffe, men at SKAT har ikke hørt noget siden. Vi har indhavde nedsat en gruppe, der skulle berettet, som vi plejer, og I kan se på
tage ud til ca. 500 foreninger for at Jeres årsopgørelse, at det figurerer
tjekke, om det kontingent, de indbe- og er accepteret.
retter, nu også er fradragsberettiget.
Det var et godt møde og to meget Så har vi jo stadig en lille rest tilbage
sympatiske personer, der mødte op. af Nordisk samarbejde, men der er
De fortalte, at normalt kan en pensio- ikke meget gang i det samarbejde,
nistforenings medlemmer ikke træk- må jeg sige. Vi har holdt et møde i
ke kontingent fra i skat. Men vi kunne Oslo, hvor vi kunne hilse på den nye
så fortælle, at vi heller ikke er normale formand fra Sverige og vende situai vores forening. Vi kunne fortælle, at tionen. Og vi mødes de 3 formænd
vi sidder i OAO’s (Offentlige Ansattes fra Danmark, Norge og Sverige i Oslo
Organisationer) forhandlingsudvalg, – i forbindelse med nordmændenes
at vi sidder i OAO’s repræsentant- landsmøde den 15. – 16. maj i år. Vi
skab, og at vi står som selvstændig må se, hvordan det fremtidige sam-
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arbejde kan køre, men lige nu er der
altså ikke meget gas i den ballon.
Jeg vil nævne lidt om vores gamle
firma, der nu hedder Post Nord Danmark. Men jeg kan ikke slippe at kalde det Post Danmark stadigvæk. Vi
har et godt samarbejde med Post
Danmark, men som jeg også nævnte sidste år, så er det baseret på én
person, og det er Hans Erik Lindquist,
som er HR direktør. Og det skyldes jo,
at han er den eneste tilbageværende
postperson fra den tidligere ledelse
i Post Danmark. De øvrige i ledelsen
i Post Nord Danmark kommer andre
steder fra end det tidligere Post Danmark. Og når jeg siger et godt samarbejde, så er det jo også, fordi vi igen
i år har fået et tilskud til foreningen
fra vores gamle arbejdsplads. Vi har

Vi står midt i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Og det er lykkedes os at få OAO med på
kravet om, at tjenestemandspensionen naturligvis skal
reguleres ud fra det samlede resultat, ikke kun ud fra de
generelle lønstigninger. Altså den samlede lønsum som
OK-resultatet ender med. Så vi ikke får udhulet vores
pension. Vores pension bliver i øvrigt kun reguleret med
80% af lønstigningen på det offentlige område. Dette
krav blev videreført af CFU, der er det centrale forhandlingsudvalg for de offentligt ansatte. Og det synes jeg er
godt gået og meget opløftende.
Vi må så se, hvad slutresultatet bliver, men lige nu følger vi alle med i yderst højspændte forhandlinger med
truslen om en storkonflikt på hele det offentlige område.
Skal samfundet bløde på grund af Løhde?
Jeg kan oplyse, at her fra PL har vi ikke afsendt strejkevarsel. Og vi har ikke modtaget lockout.
Jeg tolker, at forligsmanden (som i øvrigt er en kvinde)
vil trække parterne gennem en hård mølle for at nå frem
til et forlig. Og sker det ikke, kan det tænkes, at hun udsætter konflikten endnu to uger. Men lad os se, hvad der
sker, vi bliver klogere i næste uge.

også fortsat to årlige møder – og det er så med Hans Erik
Lindquist – og det næste møde har vi den 23. april.

Jeg vil slutte af med at kigge lidt på fremtiden. For os i
bestyrelsen har det stor betydning at fokusere på at få
nye medlemmer, at gøre opmærksom på vores eksistens
alle de steder, det er muligt og fortælle, hvad vi laver.
At vi har en pensionistforening med 55 klubber, der fungerer fint ud over hele landet, at vi har et kontor, som
servicerer medlemmer og klubber, og som man altid kan
ringe til. Vi vil gøre alt det, vi kan for at hverve nye medlemmer og bevare en god økonomi. Men vi kan selvfølgelig ikke på nogen måde se bort fra, hvad der sker i Post
Danmark. Det bliver vi nødt til at tage bestik af.

Det sidste år har været ret problemfyldt for Post Danmark
med kæmpe udfordringer pga. faldende postmængde,
stort underskud, kæmpe reducering af personale, politisk diskussion om, hvem der skal betale underskuddet,
EU-afgørelse om staten må betale aftrædelsesordninger
til de danske tjenestemænd osv. osv. Det har været svært
og op ad bakke for Post Danmark. Spørgsmålet er, hvorOg så vil vi diskutere grundigt igennem, hvad vi gør med
når toppen er nået, og man kan se lys fremover?
opsigelsen af kontingentbidrag til vores medlemmer fra
Det er heller ikke forbigået vores opmærksomhed, at den HK Post for at se, hvilken spiselig løsning der kan skabes
svenske faglige organisation, som har b-sidens pladser i for de medlemmer.
bestyrelsen, men tidligere har overladt to pladser til den
danske faglige organisation – nu har sat sig på samtlige Det var, hvad jeg havde til beretningen for denne gang,
poster med den begrundelse, at de ellers ikke tror, der sluttede Johnny Madsen, og sendte en tak til de fremmødte, til bestyrelsen og til de ansatte på kontoret, Lotte
kan komme en politisk løsning.
og Lisa.
Det er en mærkelig begrundelse og en mærkværdig opFrank Vinding
levelse.

>>
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Efter generalforsamlingen spurgte Posthornet 3 deltagere om deres
oplevelse af generalforsamlingen og hvordan det stod til i deres lokale
klub.

Leif G. Nielsen, Formand for Klub Bornholm
Jeg blev formand for klubben i forgårs den 10. april, men har været fungerende formand det sidste år. Vi har rimelig god aktivitet i vores klub på
Bornholm. Vi er lige ved 100 mennesker i vores klub, hvoraf halvdelen er
gamle postfolk og den anden halvdel deres bedre halvdel. Så det er en rimelig stor forsamling for så forholdsvist lille et område som Bornholm. Men
vores problem er jo, som vi også har hørt her på generalforsamlingen, at vi
er en forsvindende race og det er de samme der er aktive altid. De sidste fra
Post Danmark får aldrig meldt sig ind. Før havde vi et samarbejde med virksomheden, sådan at når folk holdt op, så fik de et skrift i hånden om vores
klub. Men det er jo gået helt ud, der er stort set ikke noget administrativt
personale tilbage på Bornholm.
Men vores lille kreds kan klare sig nogle år frem i tiden, og folk forlader os ikke
før de lukker øjnene for sidste gang.
Vi har en aktivitet hver måned bortset fra sommerferien. Før i tiden var vi tit
på virksomhedsbesøg, men det er næsten umuligt at arrangere i dag. Det er
mere blevet at vi laver en event, f.eks. tager ud og spiller minigolf eller en tur
i naturen – og så spiser sammen bagefter.
Hvad er dit indtryk af generalforsamlingen?
Det er godt at møde de mennesker der er her. Og godt at høre om det der
rører sig nu, bl.a. overenskomstforhandlingerne. Jeg kender ikke så mange
i forvejen, for jeg kommer fra ledelsessiden i Post Danmark. De fleste andre
er postfolk. Nogen har jeg mødt før. Men jeg har mødt en af mine gamle
elevkammerater fra samme hold som mig. Men det er godt det går på tværs
af ledelse/medarbejdere og sådan skal det være. Det er vi jo også ude i klubberne.
Det bliver spændende at se, hvad der sker med kontingentet for de tidligere
fra Dansk Post og Telegraf Forening.
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Vidar Jul Krag, Klub Horsens
Mit indtryk af generalforsamlingen er generelt godt, der er ikke noget at klage på. Det er også rart at komme og møde folk man har lært at kende, bl.a.
via kurser på Rørvig. Og mange af dem kommer også her. Og dem møder
man jo så igen og det er virkelig hyggeligt.
Hvordan går det i Jeres egen klub?
Det går ganske udmærket. Vi er omkring 45. Og vi mødes en gang om måneden og nogen gange kommer der nogen og holder foredrag, og vi har en
årlig skovtur i maj måned, lige før vi holder sommerpause. Så ses vi igen til
efterårssæsonen. Og vi har jo også vores julefrokost der afslutter året. Det er
godt at ses med gamle kolleger i klubben.

Vagn Vinstrup, Formand for Klub Kastrup
Allerede på turen herover er det interessant at møde alle de postbude og
folk fra Københavnsområdet, som jeg har haft kontakt med tidligere som
faglig sekretær i fagforeningen i København. Og når man så kommer herover, så støder man sandelig også på nogen man har mødt før. Man får snakket, udvekslet historier, taler om gamle dage. Det er interessant og hyggeligt.
Det er der gode muligheder for, også fordi der er nogle pauser undervejs i
generalforsamlingen.
Vi kunne sikkert snakke meget om overenskomster, men inden det her kommer ud, er det forhåbentlig overstået. Eller også er det en stor konflikt. Det
er ikke til at vide.
Hvordan går det hos Jer i Kastrup?
Det går faktisk rigtig godt. Vores medlemstal stiger, trods dødsfald. Dem der
nu bliver afskediget pga alder eller mangel på beskæftigelse, de melder sig
ind hos os. Det er fordi vi har god kontakt til dem, der er i arbejde. Vi fik
også fat i nogle i forbindelse med nedlæggelsen af vores gamle personaleforening.
Vi mødes en gang om måneden – anden mandag – på Kastrup Postkontor,
der nu er blevet et kommunalt hus med mødesteder for mange forskellige
foreninger. Og det hedder ’Postkassen’. Og så holder vi derudover forskellige
arrangementer, bl.a. en sommerfest og en julefest og forskellige udflugter.
Vores medlemmer bliver i klubben. Kun en enkelt har meldt sig ud.
Nu er jeg jo ny formand og har ikke været på formandsmødet før, men det
har jeg tænkt at komme til. Og jeg har fået at vide, at det er en god ide.
Og til sidst vil jeg gerne på vores klubs vegne takke Postpensionisternes
landsforening for tilskuddet i forbindelse med vores 30 år jubilæum.
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Fotos: Lisa Mogensen

Med Landsforeningen
på Kursus
Mandag den 16/4-18 ankom 33 medlemmer af Landsforeningen til indkvartering på Rørvig Centret. Nu ventede 3 dage med foredrag og kollegialt samvær. Jeg var
lidt spændt, da jeg aldrig tidligere havde deltaget i vores
kurser. Efter frokosten bød Birthe Johansen velkommen
på Landsforeningens vegne. Efterfølgende gav deltagerne hver en kort præsentation, hvor de fortalte lidt om
deres baggrund i Posten. Der kom et par anekdoter, der
gav anledning til smil og grin. Efter en sang bad flere af
deltagerne om ordet igen, de ville gerne uddybe lidt om
deres tidligere arbejdsliv. Vi hørte bland andet, at Posten
ikke kun har været et arbejde, men også et liv med mange glæder og oplevelser. Da de tidligere Postfolk først fik
gang i snakketøjet, tog fortællingerne fart.
Det første foredrag omhandlede Arv og Testamente.
Svend Poul Larsen startede med at takke for interessen for kurset. Indledningsvis blev grundreglerne for
arv gennemgået. Efterfølgende blev den nye arvelov
fra 2008 omtalt. Det vil blive alt for omfattende at lave
et fyldestgørende referat af eftermiddagens emne, så
kort fortalt kom vi omkring de forskellige arveklasser,
boafgifter, testamenter, særeje og meget meget mere.
Efter aftensmaden var der tid på egen hånd, hvor en del

Der blev lyttet med interesse til foredraget.
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af deltagerne nød det dejlige vejr med en gåtur. Dagen
blev afsluttet i Postillonen.
Tirsdag formiddag startede med ½ times morgensang
og lidt lettere morgengymnastik, før Henning Due Lorentsen fra Fredericia fik ordet. Emnet denne formiddag
var Ældreydelse og -pleje. Henning Due Lorentsen er tidligere Socialudvalgsformand i Fredericia Kommune, og
han kunne fortælle rigtig mange ting omkring emnet.
Foredraget var levende fortalt, og det var et par interessante timer, der også gav anledning og plads til en del
spørgsmål fra deltagerne.
Efter frokosten var det tid til en bustur rundt i Odsherred.
Vejret viste sig fra absolut bedste side, da Naturvejleder
Jørgen Stolz bød velkommen i bussen. Vi blev hurtig
overbevist om, at han havde stor interesse i området.
Første stop med bussen var ved Højby Kirke. Højby Kirke
er særlig kendt for sine meget smukke kalkmalerier, hvor
der knytter sig en lille historie til hvert billede. Her fik vi
igen et indblik i Jørgen Stolz store viden omkring stedet. Efter en lille forfriskning ved Kirken gik turen videre
igennem Odsherreds natur. Vi hørte om Sandflugten og
Isens vandring, der begge har skabt store forandringer

Jørgen Stolz fortæller om kalkmalerierne i Højby Kirke.

Kaffe i Havestuerne på Dragsholm
Slot.

Dragsholm Slot –
Foto er fra arkiv.

i landskabet. Vi drak kaffe i Havestuerne på Dragsholm
Slot. Dragsholm Slot er virkelig et besøg værd. Turen
hjem til Rørvig gik igennem Lammefjorden, hvor vi
blandt andet fik historien om, hvorfor fjorden er kendt
for sine gulerødder af meget høj kvalitet. Eftermiddagen
var fyldt med informationer og små historier om Odsherred. Afslutningsvis sang vi et par sange, Jørgen Stolz
havde medbragt.
I Postillonen afsluttede vi dagen med en 3-retters festmiddag. Der var masser af snak og hygge omkring bordene. Der blev fortalt historier og sunget et par sange. En
af de medbragte sange var lidt svær at synge, da ingen af
deltagerne helt kunne melodien. Det var heldigvis ingen
forhindring, da Ole fra Ålborg kunne fremtrylle en telefon og en højttaler. Vupti var sangen fundet og afspillet,
så alle kunne synge med.

På kursets sidste dag kom Poul Joachim Stender og gav
et foredrag omkring glæden ved livet. Udover at være
sognepræst er Poul Stender foredragsholder og forfatter. De to timer, der var afsat til foredraget, gik lynhurtigt.
Der blev blandt andet fortalt om barndommen, om at
holde fri et par måneder for at besøge Grækenland, om
ægteskabet og om at være præst i Los Angeles. Et meget
levende og spændende foredrag, der absolut kan anbefales.
Efter den afsluttende frokost var det tid til afgang. 3 dage
med foredrag, med indtryk og med glade og positive
postpensionister var endt. Til de af Posthornets læsere,
der aldrig har deltaget på Kursus II, kan jeg kun anbefale
at søge kurset. Det er absolut en oplevelse at være med
Landsforeningen i Rørvig.
Lisa Mogensen

Ferielukning
Landsforeningens kontor i Fredericia holder lukket
i ugerne 29 og 30 (16. – 29. juli 2018).
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Af Flemming Rasmussen, Mørkhøj

Københavns Post Seniorer

Hasta Lav Vista!

Konflikten blev udsat til efter urafstemningen, så KPS og
NORWEGIAN kunne med ro i sindet vende den røde snude mod PALMA de MALLORCA, roserne og kærlighedens
ø, til et nostalgisk gensyn for de fleste af de 36 deltagere.
Meget har undergået en forandring. Det gælder både
deltagerne og lokaliteterne. Efter vel overstået 1. maj i
3F KBH, med div formaninger, udfald mod regeringen,
sange, fadbamser, pølser samt fælles afmarch mod Fælledparken til nye manifestationer, var dét tid til at pakke
kufferten, for nye oplevelser ventede forude.

ne, men en håndfuld PESETAS kunne bløde lidt op på situationen. FRANCO var tabu. De seværdigheder, der var
på turens program, var der sikkert også dengang. Men
vi havde sgu ikke tid til den slags pjat. Det eneste vi så af
det, var, hvad vi kunne se fra bussen under transporten
fra lufthavnen til hotellet, da vi et par gange eller tre om
året frekventerede øen. Til gengæld var vi flittige og velkomne gæster i samtlige barer fra PLAZA GOMILLA via
TERRENO, SAN AUGUSTIN til MAGALUFF og retur. Det
andet sinkede det sociale samvær med MUSCATELLEN.

I POSTHORNET nr. 1 var der en artikel om nogle problemer med ferielejligheden på øen. Men derhen skulle vi
ikke. Selv om vi stuvede os lidt sammen og kom hinanden lidt mere ved, ville det nok knibe lidt med at få plads
til bagagen. Så var hotel OLA PANAMA at foretrække, og
det til trods for at vi ikke var i besiddelse af de berømte
”PANAMA PAPERS”. Og fordi vi skulle bo på et andet hotel end først annonceret, kompenserede bureauet med
vin og vand til alle middage. Det var til at leve med, og vi
udnyttede det til ”fulde”.

En tur ned ad ”MEMORY LANE” får pludselig andre minder frem i lyset. Hvor var ”PEPES BAR” - hvor svinepesten
- næh! grisefesten fik folk til at inhalere rødvin og sul af
en kvalitet, som fødevarestyrelsen i dag nok ikke ville gi
mange smileys. Kastagnetter, Flamingodans, Sombrerohatte, guitar-akkompagnement, op på bænkene og
skråle og gynge med på alle de kendte sange hørte osse
med til sådan en aften. Lykkelig for, at man ikke skulle
gøre toiletterne rent bagefter. Og hvor var svenskere,
som i en form for alkoholkick sejlede rundt i nogle gevaldige kæferter af for dem alt for billige sprut. Efter et par
dage var det ligesom at spritten var fordampet, og nu var
de til at tale med. For slet ikke at tale om nordmændene.
Og tyskere var der gudskelov ikke så mange af dengang.
Så det var muligt at få en drømmeseng ved pølen. Tyrefægtning er osse en saga blot. Nu er vi ikke så meget tyre
mere, og vi fægter kun med armene for at holde balancen hen til køjen efter en dag i solen.

Det er ikke sikkert alt relevant er kommet med, for som
alle nok ved, er der mange spirituøse oplevelser på øen.
Meget kan man modstå, men ikke fristelser, og til dem
hører jeg. MALLORCA RIMER PÅ RIOJA! Nu var det jo en
nostalgitur, og noget af det, der ikke sås i gadebilledet,
var de såkaldte ”LAKHATTE”. Hold da kæft for nogle arrogante og storsnudede fyre der for en 30-40 år siden
spankulerede rundt. Der var meget store chancer for, at
hvis man i sit strålende feriehumør kritiserede ”EL COR- Denne gang var det interessant at bemærke, at alle de
DILLO”, fik man en på lampen, eller en tur bag tremmer- steder, vi var ude at spise, fik vi velsmagende og lækker
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mad med en del VINO FINO, det steg
i decibelene, efterhånden som vinstanden sank i flaskerne. Så det kunne tyde på, at vi ikke var gået helt gal
i byen. Vi kunne måske betragte det
som et plaster på såret for de manglende kølebokse i busserne. Et godt
råd dengang var, at man ikke skulle
drikke vandet fra hanen, thi det ville
usvigeligt medføre en ordentlig omgang ”TORPEDO ESCREMENTO”. Men
mon ikke grunden til dette udbrud
nok snarere er de mange isterninger
i de billige og mange daglige drinks,
der førte til denne reaktion, nu vi er
i den latrinære afd. Dengang købte
man en charterrejse med enten
halv- eller helpension, bustransport,
og forplejning på flyet inkluderet. Nu
skal man til lommerne m.h.t ovennævnte. Det er fand’me lige før, man
osse skal betale for at benytte toilettet på flyet. Det skal da heller undre,
om der ikke osse snart kommer en
afgift pr. solskinstime. Men noget er
dog stadig frit tilgængeligt. En rundtur på øen her efter de glade tressere
og uden at være indhyllet i sprittåger
viste, at MALLORCA er ganske smuk
med seværdigheder i alle størrelser
samt, heldigvis, en masse vinranker.
Dette er kun en lille brøkdel af min-

der fra de nok så berømte glade tressere, hvor PRÆSTEN og SPIES sendte
millioner af sol- og spruthungrende
blege skandinaver syd på, og på en
måde rart at konstatere, at seniliteten ikke har holdt sit indtog endnu.

grund af armbåndet. Når nu alt dette
er sagt og skrevet, og selvom genkendelsens glæde var til at overse,
var det pengene værd for en tur med
tonsvis af oplevelser, indtryk og hvad
man nu ellers finder på i gode venners lag, så der er kun tilbage at tage
hatten af for bestyrelsen for denne
nostalgirejse til ”LUMUMBALAND”.
Og 8 dage, ja, de fiser hurtigt afsted,
så vi rejste hjem, “mens solen brød
som torden frem på Palmabugtens
vej”

Mange mennesker bliver mobbet,
chikaneret, og blandt andet kaldt for
pyntesyge individer, når de bærer
armbånd. Men et armbånd på HOTEL OLA PANAMA viste sig at være
en investering der gav sine penge
mange gange igen, til stor glæde og
fornøjelse for os - måske personalet E VIVA ESPANA.
i baren savnede lidt drikkepenge på FLEMMING RASMUSSEN MØRKHØJ.
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer udlejning
af Postens ferieboliger. Vores boliger
udlejes pr. telefon (bort set fra postens
lodtrækningsrunder). Hvis du er i tvivl om,
hvad du har ret til at leje, så ring til os
(Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.

blive fjernet og der vil i stedet for komme to almindelige senge. Lejligheden vil derfor ”kun” have plads til 6
personer.
• Fanø
Alle gulve i huset er blevet afhøvlede og lakerede. Huset er også blevet malet udvendigt.

• Rømø
Skiftedag i udlandet
Alle gulve i huset er blevet afhøvlede og lakerede. HuSkiftedagen i udlandet er ændret fra søndag til lørdag.
set er blevet malet udvendigt og i skrivende stund, er
Det vil sige, at hvis man f.eks. vil leje uge 32, er det fra lørder ved at blive anlagt en ny træterrasse.
dag den 4. august til lørdag den 11. august 2018. For god
ordens skyld skal vi præcisere, at skiftedagen i Danmark
• Bornholm
fortsat er søndag.
Vi har tidligere skrevet om, at soveværelserne i alle
tre huse var blevet malet hvide og at der var lagt nye
Renoveringer m.m.
gulvtæpper. Af flere forskellige årsager er dette dog
Siden sidste blad, er der sket en del renoveringer i manikke sket endnu, men vi håber på, at det vil ske i vinterge af vores ferieboliger, både i Danmark og i udlandet.
halvåret.
Se det herunder.
• Budapest
I løbet af vinterhalvåret (uge 44 – 16) vil køjesengene

To af husene er blevet malet sorte udvendigt og det
tredje er ved at blive malet.

Det nymalede
feriehus på Rømø,
hvor der også er
ved at blive anlagt
en ny træterrasse.
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f.eks. bruges i forbindelse med afstemninger og den
danner baggrund for, at du kan booke en feriebolig hos
os eller ej.
Hvis du ikke er medlem af 3F, skal du sørge for, at Postpensionisternes Landsklub har dine rigtige oplysninger
og at vi har dem. Ring på 75 92 60 23.

Gulvene er afhøvlede og lakerede i feriehuset på Rømø.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i,
hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Ledige uger” som ligger øverst på siden – den bliver som
hovedregel opdateret hver dag. De røde uger er forbeholdt jer postmedlemmer og vil blive åbnet for andre
3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.

Problemer på Mallorca
Vi har visse udfordringer omkring lejligheden på Mallorca. Det er derfor meget vigtigt, at du læser Informa- Postens ferieboliger kan bookes af alle 3F postmedlemtionsskrivelsen som vi sender til dig, når du har booket mer eller medlemmer fra det tidligere DPF og postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening). For
lejligheden.
at booke TJM Forsikrings ferieboliger, skal du være betalende forsikringstager.
Efterårslodtrækningen
Hvis du ikke fik søgt i denne lodtrækning, kan du gå på
www.3fpost.dk og se, hvad der er ledigt og derefter rin- Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk.
ge til os.
Betaling af brug af feriebolig
Opdatering af dine oplysninger
Når du har booket en feriebolig, sender vi en bekræftelse
Vi har skrevet det før, men gør det gerne igen; Det er til dig. Nederst i bekræftelsen står en kodelinje, som du
meget vigtigt, at du sørger for, at din 3F afdeling har de skal bruge, når du betaler regningen via din netbank.
korrekte oplysninger på dig. Adresse, telefonnummer Denne kodelinje fortæller os alt, hvad vi skal bruge for
og mailadresse er yderst vigtige i mange forskellige for- at registrere indbetalingen korrekt. Kodelinjen er unik for
bindelser. Når du booker en feriebolig hos Feriekontoret den specifikke udlejning og kan derfor ikke genbruges.
tjekker vi altid dine oplysninger, men vi kan ikke rette
dem, hvis du ikke står som medlem i 3F København.
Hvis du ikke har netbank, har du måske et familiemedlem, en ven eller lignende som kan hjælpe dig med beDu kan selv gå på talingen. Hvis ikke, skal du gå på posthuset eller i banken.
www.mit3f.dk og Du skal have vores brev med, da kodelinjen skal bruges
rette nogle af dine til betalingen. Der vil desværre være et betalingsgebyr
oplysninger. For at på ca. 40,00 kr. til banken eller posthuset.
komme ind, skal du
bruge dit Nem-id. Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til dig,
Du kan rette din e- før din indbetaling af bookningen er registreret hos os.
mail, mobilnummer Der kan derfor forekomme meget korte betalingsfrister.
og telefonnummer.
Returnering af nøgle
På siden kan du Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks
f.eks. også se hvilken efter din hjemkomst og dette skal ske i den lille kuvert,
afdeling du hører til (hvis du ikke ved det) og afdelingens som du fik tilsendt. På denne kuvert står et nummer, som
kontaktoplysninger.
vi skal bruge til registreringen og den giver os alle de informationer vi skal bruge. Du behøver f.eks. ikke ligge en
Du kan også se, hvilen arbejdsplads 3F har dig registe- seddel med om, hvem du er, men husk at skrive afsender
ret på. Det er yderst vigtigt, at denne er korrekt. Den skal bag på kuverten.
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Kan søges af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer fra det tidligere DPF og
postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).

Vinter 2018/2019 – lodtrækning
Ferieforeningen

14 dage

200

Hasle Bornholm, 6 pers.

6

Kramnitze v. Rødby

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 i vinteren 2018/2019
fra uge 44 i 2018 – uge 16 i 2019 for 3F postmedlemmer og postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).
Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ __ - ___ ___ ___ ___
Navn: ________________________________
_____________________________________
Adresse: _______________________________

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, 4. sal

Nej

37

Christianshavn, stuen

Nej

Jeg søger ferieophold i uge:

38

Kramnitze, Ny

Nej

Uge nr. 1

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 v. Kerteminde

Nej

50

Oslo

Nej

52

Norge, Hytten

Nej

54

Amsterdam

Nej

55

Berlin, lille (Eisenacher Strasse)

Nej

56

Berlin, stor (Richard-Sorge-Strasse)

Nej

57

Budapest

Nej

58

Lissabon

Nej

59

Marino, syd for Rom

Nej

60

Prag

Nej

61

Clichy, Paris,

Nej

62

Saint-Raphaêl, Nice

Nej

63

Barcelona

Nej

64

Mallorca

Nej

65

Benalmadena, Malaga

Nej

66

Greenwich, London

Nej

67

Brixton, London

Nej

68

Bad Gastein, Østrig

Nej

Postnr.: _______________
Tlf.: ________________Mobil: ______________
Mail: _________________________________

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.

TJM Forsikring
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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.
J eg bekræfter, at være forsikringstager
i TJM Forsikring
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 14. august 2018.
OBS!
Kun vindere af ferieophold får svar og det sker
senest onsdag den 29. august 2018.
Betaling for opholdet skal ske senest den 3. september 2018.
Du kan printe ansøgningsskemaet ud fra hjemmesiden www.3fpost.dk
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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

3 døgn
(minibookning)

2
2

4
4

Heraf i hems / alkove

Heraf i opholdsrum
1/2

2
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
6
4
6
6
6
4
4
4
6
6
6
6

Pris pr. uge for uge
44 - 16

6
6
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
6
8
6
8
6
6
6
4/6
6
6
6
9

Heraf i køjeseng

Hasle, Bornholm
Kramnitze (ved Rødby)
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 (Eisenacher Strasse)
Berlin, stor (Richard-Sorge-Strasse)
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

– vinter 2018/2019 (uge 44 - 16)

Sovepladser i alt

Priser og faciliteter

2.000
2.000
2.200
2.200
1.900
2.300
2.200
2.200
2.000
2.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.500
2.500
2.800
2.800
2.300
2.100
2.400
2.400
2.400
3.150
2.300
2.700
2.200
2.500
2.500
2.450
2.950
2.200
2.900
2.600
2.500
2.500
2.500
2.700
3.000
3.000
2.950
3.000
5.000

1.500
1.500
1.600
1.600
1.400
1.700
1.600
1.600
1.500
1.500
1.700
1.700
1.700
1.700
1.800
1.800
1.900
1.900
1.700
1.500
1.700
1.700
1.700
1.900
1.700
1.900
1.700
1.800
1.800
1.800
1.900
1.600
2.100
1.800
1.800
1.800
1.800
2.000
2.100
2.100
2.000
2.000
2.500

** = 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. Der må ryges i alle ferieboliger (undtagen Bad Gastein),
men vi opfordrer til, at der så vidt muligt ryges udenfor. Det er tilladt at tage hund/kat med, men skån møbler med et medbragt
tæppe og gør ekstra grundigt rent. Der kan være enkelte undtagelser … spørg os.
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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Kom og besøg
Landsforeningens kontor
Alle er velkommen til at kigge ind – vi har altid kaffe på Hvis I ringer og aftaler et besøg på forhånd, vil vi også
kanden.
gerne være klar med kaffe og et rundstykke. Vi har et par
gange haft besøg, hvor vi har været op til 40 personer,
Vi har tidligere haft besøg af Landsforeningens lokale dog kan alle så ikke sidde ned til kaffen.
klubber, der i forbindelse med en udflugt har besøgt
kontoret. Det synes vi er hyggeligt, og det er også vores Vi glæder os til at byde jer velkommen.
indtryk, at medlemmerne er glade for at se vores daglige
omgivelser.
Lotte & Lisa

Program for anden halvdel af sæsonen 2018
Tirsdag den 25. september
Velkomsttræf på restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg. Klubben yder tilskud til traktementet.
Tirsdag den 30. oktober
Klubmøde.
Lørdag den 1. december
Julekomsammen.
Nærmere om de enkelte arrangementer i nyheds
brevet, der udsendes til alle medlemmer i slutningen
af august.

KØBENHAVNS POSTSENIORER
Kære medlemmer
Nu hvor sommeren (forhåbentlig) er godt i gang, er det
så tid for lidt informationer.
Først lidt om:
Generalforsamlingen den 25. april.
På dagen var der 82 fremmødte til en orientering om
året, der gik. Dagen blev afviklet ”i god ro og orden”,
som man jo plejer at sige. Bestyrelsen, samt alle på de
forskellige poster i foreningen blev genvalgt på alle
poster. Vi siger til lykke med valgene. Referatet kan læses
på vores hjemmeside under Generalforsamling.

Lørdag den 28. juli.
Nykøbing Falster Revyen 2018.
Her er der igen i år totalt udsolgt – vi ønsker en god tur
til alle.

NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN

Nyhedsbrev for 2018/2019.
Fremsendes ultimo juli måned.
Torsdag den 2. august.
Salg af billetter til ”Vi lukker bakken” den 30. august,
og til Musik i Gården den 2. september.
Salget foregår i ”det Graa Palæ” kl.10.00-12.00.
Hold dig orienteret om tiderne i nyhedsbrevet.
Onsdag den 26. september.
Billetsalg til Cafe-eftermiddag den 18. oktober.
Salget foregår i ”det Graa Palæ” kl.10.00-12.00.
Hold dig orienteret om tiderne i nyhedsbrevet.
Søndag den 2. til 5. december.
Juletur til Hamborg.
En fire-dages tur med indlagte Julemarkeder, Byrundtur,
besøg på Ricklinger Landbräuerei, Hafencity, Reberbahn,
og så er der her en chance for at komme med og opleve
Miniatur Wunderland, der ligger i Speicherstadt. Alt
dette er beskrevet i nyhedsbrevet, og på hjemmesiden
– men du kan allerede nu kontakte: Lis Jørgensen på
telefon: 28 37 78 69 for tilmelding.
Husk at:
Når intet andet er anført, afholdes møderne/aktiviteterne på Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV. – store sal.
Og, at eventuelle ændringer/aflysninger altid kan ses på
hjemmesiden www.postseniorer.dk
Mvh - og en god sommer til os alle,
Carsten Majgaard
Formand

Jazz på Bakken den 11. juli.
Atter en gang lægger vi ud med en festlig dag i Hvide
Hest, hvor der er Jazz på højt plan med The Spirit Of
New Orleans! Tag med på bakken til ”fodvenlig” Jazz.
Der serveres stegt flæsk fra kl. 18.00 -19.30, hvorefter der
spilles op. Dertil er der ½ fadøl, og en kop kaffe med en
cognac / Bailey
Alt til en pensionistvenlig-festival-pris på kun: kr. 175.00
Ring til Carsten allerede nu - og bestil plads på
dagen på Tlf. 5180 9996
Husk! Det er bindende tilmelding, og der afregnes direkte
på Hvide Hest.
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NYT fra
klubberne

POSTVÆSENETS PENSIONIST
FORENING I FREDERICIA
Aktivitets kalender
Onsdag den 6. juni 2018 kl. 09.30.
Tur til Morten Korch museet og Mønsted Kalkgruber
Med togtur i Kalkgruben og spisning på Grønhøj kro
samt kaffe og brød.
Onsdag den 5. september 2018.
Udflugt til Nygaards Afrika
Indbydelser udsendes.
Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17.30.
Efterårsfest på restaurant Oven Vande.
Onsdag den 14. november 2018.
Julebustur og julefrokost på Restaurant Knapp
Onsdag den 5. december 2018 kl. 17.30.
Generalforsamling og julemiddag på Oven Vande
Venlig hilsen
Ketty Kilde

PENSIONISTKLUBBEN POSTEN
SILKEBORG
Torsdag den 9. august kl. 13.00.
30 års jubilæumsfest på Restaurant Skovbakken
Vi skal have ”Kro Ane´s” Buffet. Kaffe m/småkager.
Natmad ”Kro Ane´s” frikadeller.
Underholdning v/Trubaduren Georg Danielsen.
Pris: 200 kr. for medlemmer og 300 kr. for ægtefælle/
samlever.
Tilmelding senest onsdag den 1. august på tlf. 4080
8700 eller på mail: peh@fibermail.dk
Tirsdag den 4. september kl. 9.00.
Glud Frilandsmuseum.
Vi kører med Ans Bussen til Glud, hvor vi får 1 times
rundvisning med guide. Der bliver også lidt tid på egen
hånd. Vi får lidt frokost bestående af frikadeller m/kartoffelsalat.
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I prisen er: bus, rundvisning og frokost. 160 kr. for medlemmer og 210 kr. for ægtefælle/samlever.
Busafgang fra den nye P-plads, Ansvej 98, Silkeborg, kl. 9.00. Hjemme ca. kl. 14.30. (Max. 50 personer.)
Tilmelding på tlf. 4080 8700 eller på mail: peh@fibermail.dk senest mandag den 27. august.
Søndag den 9. september til lørdag den
15. september
7 dages bustur med Ans Rejser til
Eastbourne & Brighton i det sydlige England.
Pris: 5295 kr. + 550 kr. i entré.
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.30
”Kør selv tur”. - Winther, Rygesmindevej 2, 8653
Them
Besøg og rundvisning på Winther, de laver cykler m.m.
og som de skriver: Vores passion hos Winther er at designe
og producere ladcykler, anhængere, tricykler og andre
innovative produkter, som er med til at gøre en forskel hver
dag. Om det er hos dit barn, hvor glæden ved at suse afsted
på en lille trehjuler er stor. Eller om det er i hverdagen, når de
små skal hentes, hvor vores ladcykler er med til at gøre det
nemt, så er vores ambition simpel: at lave cykler som folk
holder af.
Ca. kl. 12.00 kører vi til Himmelbjerg Golf Club, Bakbjergvej 7, 8653 Them og får Wienerschnitzel med tilbehør.
Pris for medlemmer: 110 kr. og pris for ægtefælle/samlever: 125 kr. (Max. 40 personer.)
Tilmelding på tlf. 4080 8700 eller på mail: peh@fibermail.
dk senest mandag den 24. september.
Paul Erik Holmgaard

POSTPENSIONISTERNE I AALBORG
Heldagstur til Grønhøj Kro, underholdning,
Morten Korch Museet/Mønsted Kalkgruber
guidet rundvisning.
Tirsdag den 14. august 2018 med afgang fra
Rustenborg kl. 9.30.
Oplev Morten Korch Museet, rundvisning på museet og
dagens ret og dessert på Grønhøj Kro, med underholdning af kromanden under middagen. Efter middagen
kører vi til Mønsted kalkgruber. Tog til gruberne med
guide og herefter kaffe, boller og kringle. Drikkevarer er
på egen regning.

Bowling.
Tirsdag den 30. oktober kl. 16.00 2018.
Vi mødes på bowlingcenteret ved Limfjords Broen, hvor
vi starter med at bowle fra 16.00 til 17.00. Derefter er
der en flot buffet. Pris for Bowling samt spisning: 140 kr.
uden drikkevarer. Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest mandag den 22. okt. 2018.

NYT fra
klubberne

11.00 ankomst Grønhøj Kro. Velkomst og rundvisning
på museet.
11.45 middag og underholdning.
13.30 afgang til Mønsted Kalkgruber.
13.45 ankomst Mønsted Kalkgruber.
14.00 Tog til gruberne med guide.
16.00 afgår bussen til Rustenborg med ank. ca. kl. 17.30.

Bankospil.
Tirsdag den 27. november 2018 kl. 19.00
Vi samles til efterårets bankospil i 3f`s mødelokaler
Hadsundvej 184 i Vejgård. Buslinje 12 fra Nytorv holder
tæt på 3 f´s lokaler. Masser af Parkeringspladser uden for
Tech College (Tjener og Kokkeskolen) rundvisning. døren.
Der er som altid gode gevinster. Pris for 3 plader, en øl/
Torsdag den 27. september kl. 11.00.
vand, kaffe og brød: 75 kr.
Vi mødes ved hovedindgangen 10.45. 11.00 til 14.00
rundvisning og middag. Der serveres en tre rettes menu, Bindende tilmelding til bestyrelsen senest tirsdag den
20. nov. 2018. Der kan købes ekstra plader for 10 kr. pr.
inkl. vin. Pris for rundvisning, tre rettes menu, inkl. vin
stk.
150 kr. pr. person. Bindende tilmelding til bestyrelsen
senest tirsdag den 18. september 2018.
Postpensionister i Aalborg,
Leif Aage Hansen
Prisen for middagsmad, underholdning, rundvisning,
entre, guidet rundvisning, kaffe, boller, kringle og transport 350 kr. pr. person. Sidste frist for bindende tilmelding til bestyrelsen er mandag den 6. august 2018.

Ferielukning
Landsforeningens kontor i Fredericia holder lukket
i ugerne 29 og 30 (16. – 29. juli 2018).
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Onsdag den 6. juni 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

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

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

Tirsdag den 23. oktober 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Tirsdag den 6. til onsdag den 7. november 2018
Formandsmøde
Rørvig Centret

Tirsdag den 11. december 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

