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Johnny Madsen
Formand

Tilbageblik på 2018.
Nyt år med Folketingsvalg og Brexit.
For Landsforeningen blev 2018 et på alle måder
tilfredsstillende år. Medlemstallet er stabilt og
økonomien sund.

de – kontrol og tilsyn muliggjort de lyssky forretningsmetoder i bankerne og bedragerierne i det
offentlige. Det er faktisk skandaløst.

Det betyder, at vi i 2019 kan fastholde det nuværende aktivitetsniveau med uændret antal kurser
og afholdelse af det årlige formandsmøde over 2
dage.

I 2019 skal der afholdes valg til Folketinget. De politiske partier har allerede kørt kanonerne i stilling
som forberedelse til den kommende valgkamp.
Det er et måske forfængeligt håb, at den bliver
uden utroværdige løfter, men en valgkamp, hvor
vælgerne tages alvorligt i respekt for det samfund,
vi alle er en del af og har ansvar for.

Det økonomiske tilskud til de lokale klubber kan
også bibeholdes. Klubberne er Landsforeningens
solide fundament. Det er derfor ærgerligt, hvis
nogle klubber må dreje nøglen om på grund af
manglende interesse for at påtage sig et bestyrelsesansvar, således som det kom frem på formandsmødet i november.
2018 var året, hvor økonomiske skandaler stod
i kø, f.eks. hvidvask for milliarder i Danske Banks
filial Estland. Også andre storbankers involvering
i hvidvask og medvirken til at placere formuer i
skattely, og kriminelles bedrageri for 12,5 milliarder i såkaldt udbytteskat.
Og så kom den forkætrede satspulje igen i søge
lyset. Det er i sig selv paradoksalt og fornufts
stridigt, at satspuljemidlerne populært sagt til
vejebringes ved, at de økonomisk dårligst stillede
medborgere finansierer forbedring af levevilkårene for de endnu dårligere stillede.

Med udgangen af marts i det nye år udtræder
Storbritannien af EU. Brexit er en realitet. Efter
hårde forhandlinger er det lykkedes at få et udkast
til en skilsmisseaftale, som både EU og Storbritanniens forhandlere er enige om, på plads.
I skrivende stund er det imidlertid usikkert, om
EU-aftalen vil blive godkendt af det britiske parlament. Hvis aftalen forkastes, og Storbritannien forlader EU uden aftale, vil det skabe kaos og koste
begge sider dyrt. Også for Danmark. Storbritannien er vores 4. største eksportmarked.
For Landsforeningen er der al mulig grund til at
hilse 2019 velkommen med optimisme. Af markante aktiviteter i det nye år, skal fremhæves pensionistkursus IV, EU-turen, der i august går til Warszawa og Berlin.

På denne baggrund er det nærmest tragikomisk,
at en betroet medarbejder i Socialstyrelsen igennem næsten 20 år uantastet har kunnet overføre
mindst 111 millioner fra puljen til sin egen bankkonto.

Jeg siger tak for det år, der svinder, og ønsker jer
alle en rigtig god jul og et lykkebringende nytår.

Kriminalitet og flosset moral har sammen med
lemfældig og mangelfuld – eller ikke eksisteren-

Johnny Madsen
Formand
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Af adm. Direktør Peter Kjær Jensen

Godt nytår
til en ny virkelighed
Mens disse linjer skrives, har vi i PostNord travlt med at gøre os klar i terminaler, i
distributionen, på posthuse, i Kundelinjen, i IT osv. på endnu en rekordstor pakkejul. Danskerne handler på nettet som aldrig før, og PostNord skal naturligvis være
den foretrukne leverandør af deres pakker.
2018 blev på mange måder en overgang til en ny virkelighed. Vi fik vores finansieringsplan godkendt i EU,
hvilket betyder, at vi fortsætter vores tilpasning af medarbejderantallet. Det gælder i hele organisationen, men i
antal hoveder selvfølgelig især i distributionen, hvor der
nu er væsentlig færre opgaver end for bare et par år siden, da vi kørte med reklamer, ugeaviser og fødevarer i
alle afskygninger.

med alt fra vin til cykler, havetrampoliner og værktøj. På
en af nabogrundende i Køge har vi åbnet en næsten lige
så stor pakke- og godsterminal, så vi kan håndtere pakkerne fra den stigende e-handel og vise, at vi mener vores strategiske satsning på den tunge logistik alvorligt.

I PostNord har vi en stærk tro på fremtiden, og selv om
vores transformation endnu ikke er overstået, så kan vi
absolut se lys for enden af tunnelen. Endnu er vi ikke fri
Nu fokuserer vi som udgangspunkt på breve, pakker, pal- for de røde tal på bundlinen, men økonomien har beler/gods og TPL (tredjepartslogistik). PostNord har i årets stemt rettet sig op. Det samme har vores kvalitet. I 2018
løb fyldt sit nye 31.000 kvadratmeter store TPL-lager op kom både vores almindelige breve, Quickbreve og pakker op på et niveau, som man skal flere år tilbage for at
finde mage til. Og det er vel at mærke sket i en situation
med så mange forandringer, at det nærmest svarer til at
skifte forhjul uden at standse bilen.
Kundetilfredsheden er desværre ikke fulgt med kvaliteten op. Hænger det mon sammen med et generelt dårligt image efter flere år i mediemøllen? Det er svært at
vide, men vi er meget bevidste om at vinde det, vi kalder
”kundens hjerne og hjerte” tilbage. I sommer gjorde vi
bl.a. et forsøg med såkaldte kaffemøder på posthusene
rundt om i landet, og det var bestemt lærerigt at lytte til
kundernes oplevelser af og med PostNord.
Vi har også iværksat en række tiltag til at gøre det nemmere at være kunde hos PostNord. Det har foreløbig
mundet ud i 16 direkte forbedringer. Vores tilgængelighed er desuden vigtig. Derfor har vi i løbet af året få åbnet ca. 100 nye posthuse hos vores samarbejdspartnere.
Der er altså rigtig meget, der trækker i den rigtige retning
for et styrket og lønsomt PostNord. Med det vil jeg ønske jer alle i Postpensionisternes Landsforening et rigtig
godt nytår.
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Af Niels Ole Frederiksen

Hvis en……
Hvis en autoriseret El-installatør forbinder to ledninger forkert
og dit hus brænder ned til grunden
– så bliver elektrikeren frataget sin autorisation
Hvis en pilot i SAS lander i Oslo,
og flyet skulle have været til Stokholm
– så bliver piloten frataget sit flyvercertifikat
Hvis en sognepræst
napper lidt af den indsamlede kollekt til sig selv
– så bliver pastoren frataget kjole og krave
Hvis man kører over 100 km
i bymæssig bebyggelse
– så bliver du frakendt kørekortet, og skal til ny køreprøve
Hvis en prostitueret
ikke selvangiver sin indtægt
– så bliver hun knaldet - af skattevæsnet.
Men, hvis en betroet medarbejder i Socialstyrelsen,
i løbet af 20 år overfører 111 mill. kr. til sin egen konto
– så får hun Dronningens fortjenstmedalje i sølv.

Niels Ole Frederiksen
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Fotos: Johannes Pedersen

En af “The big five”.

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

NYGAARDS AFRIKA
OG FILSØ
Onsdag den 5. september Kl. 09.00 var der
afgang fra Fredericia
banegård til Nygaards
Afrika, Nr. Lydumvej 110,
6830 Nr. Nebel, med 48
deltagere. Da vi først
skulle være der kl. 11.00,
var der god tid, så vi kørte over Vorbasse – Hovborg og ad de små veje
derover.

Middag hos Nygaard.
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Nygaards Jagtmuseum kan, som
det eneste sted i Nordeuropa, vise
dig ” The Big Five ” i fuld størrelse og
opnås, når du har nedlagt en kafferbøffel, en løve, en afrikansk elefant,
et næsehorn og en leopard. Der er

også mange andre spændende og talte på ægte vestjysk om sit liv og
sjældne dyr udstillet, som Niels Ny- ikke mindst om sine jagtture, så der
gaard har nedlagt.
skulle spidses ører for at følge med.
Derefter var der rundvisning og midBesøget, som varede 3 timer, star- dag, som bestod af flæskesteg med
tede med en øl/vand, og Niels for- sprød svær. Til kaffen blev der vist en
film fra turen til Afrika hvor Elefanten
blev nedlagt.
Temperaturen havde efterhånden
sneget sig op på 22 – 23 grader og
ingen vind, da vi kørte videre til det
nye Filsø-Ellipse nord for Filsøgård.
Det er et rigtig smukt naturområde.
Derfra kørte vi igennem det militære
øvelsesområde til de 4 store hvide
mænd ved Esbjerg.
Vi var hjemme igen kl. 17.30
Johannes Pedersen

Lige en velfortjent pause.
De hvide mænd ved Esbjerg.
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Fotos: Kaj Erik Larsen

Postvæsnets pensionistklub Nibe

Nyt fra foreningen
Vi er en forholdsvis nystartet klub. Vi
startede op med, at nogle kollegaer
sendte et brev rundt til postpensionister fra det gamle postkontor i Nibe
for at undersøge interesse for dette,
og der var stor tilslutning. Det startede dog mange år før; en morgen
nogle stod ude for at ryge og drikke
kaffe, her blev de enige om at starte
en pensionistklub, når de stoppede.
Der gik så nogle år. Så stoppede Bruno Gren, han havde så stadig husket
den gamle indgåede aftale, havde
stadig meget energi, og sendte
brev ud til 4, som han mente havde
samme lyst. Bruno inviterede til en
kop kaffe samt en snak om, hvad der
skulle foregå og hvordan, så blev der
sendt bud til alle dem, der var stoppet i Nibe - på tværs af faggrupper.
I dag er vi 21 medlemmer, hvad vi
syntes er flot for så lille et postkon-

Nibes Postpensionister
samlet ved
museum i
Løgstør ved
Frederik den
Vll´s kanal.
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tor. Vi mødes ca. 9 gange årligt. Vores
kaffemøder starter kl. 9.30 med kaffe
og brød. Når det er ovre, tager vi en
sang eller to, så trænger stemmen til
at blive smurt, så får vi os en øl eller
vand, og snakken går lystigt frem til
ca. kl.12.00

Vi bidrager til byens arrangementer og tiltag ved at bistå den lokale
Handelsforenings
arrangementer
ved opsætning af musikscene osv. Vi
håber, der kommer flere medarbejder til efterhånden, som de stopper.
Vi ved jo godt, at vi er en uddøende
race (læs postvæsnet), men håber, at
Vi har også nogle ture ud af huset. fællesskabet og sammenholdet holPå vores sommertur må ægtefæller der i mange år.
gerne deltage. Vi har i de sidste 5 år
blandt andet været en tur til Vikin- At der kommer så mange hver gang,
gebyen i Sebbersund med Vikinge- tror vi skyldes, at der altid har været
suppe, en tur rundt om store Oksø, et godt sammenhold i Nibe, og at vi
besøgt Hammerværket i Godthåb, har holdt os til det gamle Nibe postAalborg Zoo & Fjordbyen i Aalborg. kontor.
Endvidere har vi været en tur på golfbanen, rundvisning på Års posthus Vi vil til slut gerne sige tak til alle,
og byvandring i det gamle Nibe. Det også ægtefæller, som hjælper, det
er også blevet til et besøg på Lund- gør det hele dejligt at arbejde med.
bæk landbrugsskole, besøg på julemærkehjemmet i Hobro, hvor vi deltog i deres julemærke march, samt På bestyrelsens vegne
et besøgt ved Hulmølle ved Nibe. Annette Schmidt

Postvæsnets pensionistklub Nibe

5 Års jubilæumstur
24. maj 2018 var vi på tur for at fejre vores første 5 år.
Turen gik til Løgstør, hvor vi skulle sejle på Fredrik den
VII´s kanal. Det blev dog ikke til nogen tur på kanalen, da
turbåden havde en defekt motor. Sejltur fik vi dog, blot i
to mindre både, og turen blev vendt ud af kanalen med
retning mod Aggersundbroen.

Ved 12.30 tiden kørte vi til Løgstør Park Hotel for at nyde
vores mad, som bestod af buffet med efterfølgende kaffe. Vores formand, Annette, berettede om de første 5 år
og det var med stolthed, at Annette kunne fortælle, at
deltagelsen ved alle vores møder er meget højt.

Vi var delt op i 2 hold, således at 1. hold var på sejltur og
hold 2. fik kaffe og en god fortælling om Løgstør under
2 verdenskrig. Vi fik også en fortælling om kanalens tilblivelse og dens funktion og virke. Den blev gravet med
skovl af tyske arbejdsmænd, ca. 420 mand, den er 4,4 kilometer lang, 3 meter dyb og 18 meter bred. Det tog kun
5 år. Fra 1856 – 61.

Vi sang nogle sange fra et lille hæfte, som var trykt i dagens anledning.
Vi var 29 deltagere, hvoraf 9 var ægtefæller.
Dagen sluttede hen på eftermiddagen, og det var glade
deltagere, der tog hjem.

Hygge ved Frederik den Vll´s kanal efter en succesrig tur.
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Program til
nedennævnte kursus
kan ses på vores hjem
www.postpensionis meside
terne.dk

Postpensionisternes Landsforenings

Pensionistkursus II
Emnerne på kurset er Arv og testamente, Fagbevægelsen og fremtidens ældre og Glæden ved livet. En
udflugt bliver der også tid til.
Pensionistkursus II afvikles i dagene fra den 8. – 10. april 2019.
Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr. 3.700,00.
For medlemmer af landsforeningen, der opfylder betingelserne, er deltagelse gratis.
Kurset afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret

Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes
Landsforening i hænde senest torsdag den 1. marts 2019
med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30
på hvert kursushold. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning.
Tilmelding kan også ske pr. mail til pl@postpensionisterne.dk
Der vil i løbet af marts måned blive udsendt information til
alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej.
Evt. afbud til landsforeningens kontor

PENSIONIST KURSUS II | 8. – 10. APRIL 2019
CPR.-nr.		Tlf.nr.
Navn				
Adresse
Postnr./By
Ægtefælles/samlevers deltagelse

Ja

CPR.-nr.
Navn
Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.
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Nej

Medlemsnr. i PL:

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

Fotos: Ketty Kilde

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Livets gang i foreningen
23.10.2018 afholdt vi efterårsfest på
”Oven Vande”. Vi have i bestyrelsen
besluttet at prøve et nyt sted at holde vores fest, og det blev restaurant
”Oven Vande” i Norgesgade. Det,
syntes vi, var et godt valg.

kede borde og med god mad, 2 ret- meget fællessang og lidt sjove histoter og kaffe. Maden var velsmagende rier.
og i rigelige mængder.
Indtrykket var, at alle syntes, at stedet
Underholdningen blev klaret af 2 var et godt valg – ros til bestyrelsen.
musikere, harmonika og guitar. De En dejlig aften med god stemning.
have taget en sangerinde med, da
Der deltog 85 personer i et meget den musiker, der plejede at synge,
flot og spændene lokale. Flot dæk- havde mistet stemmen. Det blev til Ketty Kilde
Smukt dækkede
borde på Oven
Vande.

Der hygges
ved bordene.

Johannes ved Pengekassen.
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Af Vibeke Holst Jensen

Det var dengang
I 1970 blev jeg ansat som 1. års elev på Sæby Postkontor.
Der var et landpostbud, der havde været der så længe, at
han også var ansat, da min bedstefar havde været postmester der. Han kørte den selvsamme landpost rute som
dengang – nu godt nok i bil. Min bedstefar var var postmester i Sæby fra 1932 til 1949. Ja, dengang blev man i
pladsen i mange år!

Under renoveringen skulle der også lægges fjernvarme
ind i den gamle bygning. Derfor var man nødt til at lave
nogle store huller i væggene, så fjernvarmerørene kunne
blive ført ind i huset. Det var sidst på efteråret, og det
var blæsende og pivkoldt. Vinden trak ind af hullerne i
væggene, så jeg iførte mig et par nydelige lange bukser
for at holde varmen. Det var åbenbart første gang - og vi
skriver 1970! – at en kvindelig ansat på Sæby Postkontor
havde lange bukser på, for overassistenten spurgte mig
om jeg havde fået lov at gå i lange bukser af postmesteren. Postmesteren var åbenbart ikke så sippet, eller også
var han mere moderne og havde været mere rundt i den
danske postale verden, for han nævnte det ikke med et
ord. Måske kunne han bare ikke se noget forkert ved lange bukser til kvindelige ansatte.

Landpostbuddet fortalte, at han hver dag, siden han startede på denne rute, spiste middagsmad, på den samme
gård. Det var altid klokken 12.00 og selvfølgelig varm
mad. Hvis landmanden og de øvrige på gården ikke lige
var hjemme, hvis de f.eks. var i marken, stod maden altid
på komfuret. Så kunne han selv tage den. Tallerken og
bestik vidste han hvor var. Om søndagen i høsttiden, den
eneste fridag i ugen, hjalp han landmanden med høsten,
lige som han var med til familiens fester. Det på trods af, I sommerperioden havde vi en studerende til at bringe
at han ikke var i familie med dem.
post ud i sommerhusområdet. Han var temmelig asocial,
det vi i dag ville kalde en nørd, men han havde læst utroImens jeg var elev på Sæby Postkontor, skulle den gamle lig meget, især historie og geografi. Han kunne desuden
bygning renoveres, og et nyt ekspeditionslokale med flere forskellige sprog både i skrift og tale. Der var rigtig
kontorer tilbygges. Under renoveringen af 1. salen, der mange tyske turister, der boede i sommerhusene, og når
havde mine bedsteforældre haft tjenestebolig, fandt de fik post hjemmefra med tyske frimærker, kunne han
man i en skunk nogle fine gamle glaslamper. Disse hav- fortælle alt om, hvad frimærkerne forestillede. Han kunde sikkert hængt i mine bedsteforældres soveværelse. ne lange indviklede fortællinger om historien bag hvert
motiv på frimærket. Dette var selvfølgelig ret imponeDet synes jeg selvfølgelig var rigtig sjovt!
rende, men det tog lidt for lang tid med at dvæle ved
For at give mere plads til postbilerne skulle postgården hvert frimærke, for posten skulle jo også ud. Tyskerne i
også renoveres. Midt i gården stod et stort egetræ, som sommerhusene snakkede han også meget med, så han
jeg vidste, at mine bedsteforældre havde plantet. Der var kom altid meget sent hjem til postkontoret. Han havde
nemlig blevet plantet et træ i haven for hvert af deres vist ikke rigtig forståelse af, hvad arbejdet som postbud
børnebørn. Haven var dog lidt efter lidt blevet inddra- egentlig indebar, og det var vist også den eneste somget til gårdsplads for postbilerne. Der var dog ikke ble- mer, han agerede postbud.
vet plantet et træ for mig, for da jeg blev født, var min
bedstefar gået på pension. Da jeg fortalte historien om Vibeke Holst Jensen
egetræet, fik det lov at blive stående, og det var egentlig
også fint, at det stod der midt i asfalten.
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2019
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 4. april 2019.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 4. april 2019 kl. 11.00 i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl. 10.00, og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.00.
Der vil blive arrangeret taxatransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia
Banegård kl. 10.20 og fra Messe C kl. 15.10. Hvis der ønskes transport, skal der gøres påmærksom
på dette ved tilmelding.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Velkomst
2.	
Valg af stemmeudvalg og dirigent
3. Beretning
4. Regnskab / Budget
5.	
Fastsættelse af honorar
6. Indkomne forslag
7.	
Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2019.
Alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening
har ret til at deltage i generalforsamlingen. Medlemskort
forevises ved indgangen. Foreningen vil være vært ved et
let traktement.
Tilmelding til generalforsamlingen skal ske til
Postpensionisternes Landsforening,
Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia,
på hjemmesiden www.postpensionisterne.dk eller
telefon 75 92 60 23, senest den 15. marts 2019.
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Fotos: Hannah og Paul Erik

Seniorklubben Posten Silkeborg

Besøg hos cykelfabrikken
A. Winther i Them
Tirsdag den 2. oktober kl. 10.30 samledes 25 personer fra Deres passion hos Winther er at designe og producere
ladcykler, anhængere, tricykler og andre innovative proseniorklubben på p-pladsen hos Winther i Them.
dukter, som er med til at gøre en forskel hver dag. Om
Vi blev mødt af Anders Winther i kantinen, hvor firmaet det er hos dit barn, hvor glæden ved at suse afsted på en
gav en øl eller vand, hvorefter Anders fortalte lidt om fir- lille trehjulet er stor, eller om det er i hverdagen, når de
små skal hentes, hvor deres ladcykler er med til at gøre
maet.
det nemt, så er deres ambition simpel: at lave cykler som
A. Winther A/S er en af Danmarks ældste cykelfabrik- folk holder af.
ker, og deres stolte traditioner går tilbage til 1932. Siden
etableringen i 1932 har Winther A/S været familieejet Der er 50 ansatte lige nu (lige mange kvinder og mænd).
– nu i 3. generation. Det hele begyndte som en hobby, 85 % af produktionen eksporteres til hele verden.
hvor smeden Anders Winther startede med at lave slæder og små cykler. Produkterne blev hurtigt en succes og Derefter blev vi delt i 2 grupper med hver sin rundviser
de værdier, som lå til grund for produkterne dengang, er og fik en rigtig flot rundvisning på hele fabrikken. Vi fik
forklaret, hvordan man bukker, svejser og maler rør, og
stadig de samme: Design, kvalitet og sikkerhed.

Et lille udpluk af cykler.
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hvordan cykler og ladcykler til dagplejere og vuggestuer Så var det ud i bilerne for at kører til Himmelbjerg Golf
Club, Bakbjergvej 7 i Them, hvor der var bestilt Wienerm.v. bliver samlet.
schnitzel med tilbehør. Det smagte rigtig godt, så kl. ca.
Rundturen sluttede kl. 12.00 med, at Flemming overrakte 14.00 sluttede den ”kør selv tur”.
Anders Winther 2 X 2 flasker vin som tak for, at vi måtte
Paul Erik Holmgaard
komme på besøg hos dem.

Vi venter på wienerschnitzel.

Rundvisning hos Winther.
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Den gamle landpost i Nyvang fortæller:

Kaffe hos Ane
For enden af markvejen lå et lille husmandssted, det havde kendt bedre tider! Da min mor var barn, hed det sig,
at der ikke lå et halmstrå udenfor, og inde døde fluerne
af sult. Nu boede gamle Ane og hendes yngste søn Per
der. Desværre havde hans storebror arvet alle talenterne,
så nu tullede Per rundt og fik ikke altid lavet tingene færdigt, dog var de gode ved dyrene. En vinter blæste taget
af svinehuset. Det var ikke så godt, for her lå soen med
smågrise, så derfor ryddede de soveværelset og installerede so og grise der.
Når man kom og lukkede døren op til køkkenet, gik der
tit høns på køkkenbordet, mens smågrisene løb hylende ud i loen. Det lille husmandssted var ikke et af de
foretrukne kaffesteder! En sommer havde de hyret en
arbejdsmand til at få lavet nogle af tingene færdigt. En
dag, hvor der ikke var ret meget post, blev vi inviteret
på kaffe.Det var dengang, man ikke længere trak koen
over til naboens tyr. Man ringede i stedet til dyrlægen,
der kom forbi. Den pågældende dyrlæge var ret stresset,

så alt skulle stå parat, dvs. varmt vand, sæbe og håndklæde. Da vi havde sat os, og Ane var gået i spisekammeret,
mens kaffen blev brygget, fik kaffekopperne en ordentlig
omgang med lommetørklæderne. På komfuret stod en
stor sort jerngryde og boblede, og midt på bordet stod
en skål med noget, der lignede indtørret marmelade. Da
Helge gjorde en bevægelse mod skålen, lød det som en
minidrone lettede, det var fluer, der havde siddet så tæt,
at vi ikke kunne se, at det var sukkerskålen.
I det samme landede dyrlægens Citroën på gårdspladsen. Arbejdsmanden Per kom ind med en spand og
hældte grydens indhold i spanden, og væk var han. Da
Ane kom tilbage fra spisekammeret og så ned i den tomme gryde, slog hun hænderne sammen og sagde ”MIN
SUPPE”. Ja, der var der et par, der nær havde fået kaffen
i den gale hals.

Carlo Poulsen

Postpensionisternes Landsforenings
bestyrelse samt redaktionen af Posthornet
ønsker læserne en glædelig jul samt et
lykkebringende nytår.

Julelukning

Landsforeningens kontor i Fredericia
holder lukket i dagene mellem
jul og nytår.
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Fotos: Lotte Post

Formandsmøde 2018
Vi holder stadig
På en strålende solskinsdag med skyfri himmel mødtes
50 Formænd fra alle landets Lokalklubber til årets Formandsmøde den 6. og 7. november. Og Rørvigcentrets
motto: ”Højt til himlen, Havet lige her. Tid til øjeblikket”,
levede stemningen og de fremmødte fuldt op til. Der var
høje tanker, bølgende debat og gruppearbejde og tid til
seriøse øjeblikke. Fremtiden har udfordringer. Det blev
debatteret. Og problemerne blev seriøst behandlet. Men
Landsforeningen lever. Og lever stadig godt. De fleste
steder også lokalt.

Johnny Madsen byder velkommen til mødet.

s eneste år, så vi kan polstre vores bankbog til dårligere
tider. Og vi får også et overskud i 2018. Så det er rigtig
Formanden for PL, Johnny Madsen, bød velkommen og positivt, at vi kan holde skindet på næsen rent økonogav en orientering om status i Landsforeningen.
misk.

Det positive
Vi holder medlemstallet. Trods afgang får vi nye medlemmer. Det skyldes formodentlig de nedskæringer
der er i Post Nord, Danmark, hvor de ældre afskedigede
tjenestemænd i et vist omfang melder sig ind i Postpensionisternes Landsforening (PL). Hver uge får vi nye
medlemmer. Der falder også gamle fra. Vi er en pensionistforening med medlemmer oppe i årene – så vi har
medlemmer der forlader foreningen, fordi de afgår ved
døden.

Og det betyder jo også, at vi kan fastholde vores aktiviteter: Kurser, klubtilskud, formandsmøde, generalforsamling mm. Vi er lige nu ikke i en situation, hvor der skal
skæres ned.

Skal jeg blive i det positive, så har vi jo fortsat, og har altid
haft, et godt samarbejde med posten, vores gamle arbejdsplads. Vi får besøg af Hans Erik Lindquist i morgen,
hvor han vil give en status for posten. Vi har hele vejen
igennem haft et godt forhold til posten og det forventer
vi også fortsat. Posten har støttet Landsforeningen økoNår medlemstallet kan fastholdes får det en positiv ind- nomisk. Det har sikret og bibeholdt medlemsaktiviteter.
flydelse på vores økonomi. Vi har de seneste år budget- Og det er vi utroligt glade for.
teret med et fald på 150 medlemmer hvert år. Når dette
fald ikke kommer, så har det betydet et overskud de Vi har også et super godt samarbejde med vores fag-
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Formandsmødets deltagere samlet.

lige organisationer. Det er Lars Chemnitz fra 3F Post og OK-processen har været lang og sej. Men resultatet kan
Eigil Johansen fra HK Post og Kommunikation vi snakker vi være tilfredse med.
med.
Det problematiske
Johnny Madsen opsummerede det, der foregik ved HK Post og Kommunikation betaler i dag halvdelen af
overenskomstforhandlingerne i foråret. Det tegnede kontingentet til PL for dem, der også er medlem af HK
til en storkonflikt. Men det endte med en aftale. Først på Post og Kommunikation. Det kan de ikke magte mere.
det område Dennis Kristensen havde. Hans dilemma var: Så denne aftale er opsagt med udgangen af 2019. Det
skal man sige nej, når kravene for ens egne medlemmer er ikke gjort for at genere HK medlemmerne i PL. Der er
er indfriet? Dennis synes det ikke.
simpelthen ikke længere økonomi til det i HK Post og
Og han blev derefter hårdnakket beskyldt for at springe Kommunikation. Det er positivt, at aftalen er opsagt med
fra musketereden. Det er ikke min opfattelse at det var så langt et varsel, så vi kan nå at tilrette fornuftige forhold
tilfældet. Musketereden ændrede sig fra at være en ed for vores medlemmer fra HK Post og Kommunikation. Og
på, at lærerne skulle indgå i reelle forhandlinger til at bestyrelsen indstiller, at alle medlemmer af PL fra 2020
blive en ed, som lærerne opfattede som en opbakning betaler samme kontingent – og har samme rettigheder.
til deres krav. Og sådan kan man ikke forhandle. Det er jo Altså at medlemmer i PL fra HK Post og Kommunikation
at give lærerne vetoret på de andres bekostning. Konse- også får flere muligheder når deres kontingent stiger.
kvensen af de første aftaler blev jo heldigvis, at de fleste
andre områder også fik aftaler. Og det var nok bedre end Johnny orienterede om, at PL har haft besøg af SKAT.
en storkonflikt. Fagforeningerne havde udtaget nogle til SKAT har en undersøgelse i gang om, hvorvidt vi må
konflikt, men staten fik lockoutet resten – så alle skulle trække vores kontingent fra i skat, ligesom en anden
konflikte, hvis det var der, det endte. Samfundet var gået fagforening. De har fået dokumentation for, at vi er en
helt i stå, hvis det var blevet til en konflikt.
forhandlingsberettiget organisation via medlemskab af
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Der lyttes koncentreret.

OAO, og derfor at vores medlemskontingent er nøjagtig hvor der var 3 hovedspørgsmål grupperne skulle forholligesom en fagforenings – og derfor fradragsberettiget. de sig til – plus alt det andet, der af naturlige årsager også
Vi har ikke hørt noget siden denne dokumentation er snakkes om, når formænd mødes på tværs af landet.
indsendt. Vi forventer at sagen dermed er afgjort.
Afrapportering fra gruppearbejdet på de 3 spørgsmål
Johnny orienterede om, at vores udlejer, Lindpro, har sat var:
hele ejendommen til salg, altså også vores lejemål. Lige
nu giver det ingen problemer. Vi har et uopsigeligt leje- 1. Formandsskifte i Lokalklubberne – foreligger der
mål frem til 2022. Men hvad siger den nye ejer? Lindpro en plan?
lukker og flytter til Vejle. Måske skal vi finde nye lokaler, i Det er klubbernes vedtægter, der bestemmer hvordan
hvert fald senest i 2022. Vi tror der kan findes en løsning det foregår.
på den situation.
Nogle steder er det meget svært – nærmest umuligt –
Johnny orienterede om at Lotte Post stopper den 1/12 at finde en ny formand. Der er nogle klubber der ikke
efter 7½ år hos PL. Det betyder, at der skal tænkes nye vælger formand, kun bestyrelse, og så konstituerer de sig
tanker om bemandingen på Landsforeningens kontor. efter valget med formand, næstformand og kasserer.
Lisa bliver heldigvis, så der køres videre med den erfaring
og viden, der er oparbejdet på kontoret. Hvordan konto- Hvis klubben uddelegerer arbejdsopgaverne til alle beret fremover skal bemandes bliver en aktuel opgave for styrelsesmedlemmerne, er det måske ikke så tung en
bestyrelsen.
opgave at påtage sig det formelle ansvar som formand.
Under alle omstændigheder er det en god ide at tage
diskussionen i den lokale bestyrelse og afdeling.
Gruppearbejde
Efter status for Landsforeningen var der gruppearbejde,
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2. Hvad gør lokalklubben for at skaffe nye medlemmer, og hvordan fastholder vi de nuværende?
Der forsøges at få kontakt til de kolleger i Post Danmark,
som holder op og går på pension. Men det er problematisk, fordi der ofte ikke er viden om hvem det er der
stopper. Kun hvis der er en god lokal tillidsrepræsentant,
som orienterer om, hvem der stopper. Posten giver alle
der stopper folderen: ”Fyraften for sidste gang” som fortæller om Postpensionisternes Landsforening. Det er en
mulighed for nye medlemmer.
At fastholde medlemmerne sker gennem lokale aktiviteter som medlemmerne er glade for.
3. Forslag til hvordan Landsforeningen kan hverve
nye medlemmer
Der er medlemmer i klubberne som ikke er medlem af
PL, så det vil være godt lokalt at tage diskussionen og
pege på de fordele og muligheder, der er med et medlemskab af PL.
Mund til mund metoden er ofte den bedste.
Efter afrapportering var der middag og socialt samvær.

Status for Post Nord, Danmark
Efter morgensang på 2. dagen, bød formanden velkommen til Hans Erik Lindkvist, som fremlagde status for Post
Nord, Danmark.
Hans Erik Lindqvist fortalte om den aktuelle situation i
PostNord.

Postens grundlæggende økonomiske problem er en
drastisk faldende brevmængde. I en del år har brevmængden faldet med over 20% årligt. Det kræver store
tilpasninger på omkostningssiden, og det er personale
der er den største omkostning. Dog ser det ud som denne kurve er ved at vende, og underskuddet i posten forventes at blive mindre end de forrige år. Underskuddet
forventes på 0 kr. i 2020.

portoforhold hos andre landes postvæsener. Post Nord
arbejder på – gennem UPU (Universal Postal Union) at få
ændret dette, da man ikke kan påstå at Kina, hvor enormt
meget til resten af verden produceres, kan betragtes
som et u-land. Portoafregningen med Kina giver Posten
i Danmark et underskud på ca. 100 mio. årligt. Det er ikke
fair. Vi forventer at der kan rykkes på det forhold, så vi ikke
Den svenske del af Post Nord tjener rigtig gode penge. skal have tab på 100 mio., men måske bare på 80 mio. Ud
Ejerne har aftalt, at får svenskerne underskud, så skal de over dette, så fragtes småpakkerne fra Kina verden rundt
med fly. Og det er jo ikke så heldigt i forhold til klima og
klare det selv, ligesom den danske del nu skal.
CO2 udslip.
Posten i Danmark blev et statsejet aktieselskab i 2006 og
har leveret et ganske godt overskud i mange år. Det gør Nethandel på danske net sider er kraftigt faldende i prodet ikke lige i disse år, men kurven er vendt – trods et cent – ikke nødvendigvis i faktiske tal, for udenlandsk
kolossalt fald i brevmængden.
nethandel er voldsomt stigende – så derfor vil pakker fra
udlandet stige. Og afregningen bør derfor være i orden.
Hans Erik nævnte også, at vi modtager rigtig mange kina-breve, småpakker nærmere betegnet, fra Kina. Kina For at nå et resultat uden underskud kræves personaleer kategoriseret som et u-land og har derfor særligt gode reduktioner. I år bliver personalet reduceret med 1.800
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årsværk. Det er tjenestemandsansatte på særlige vilkår
der er tale om. Ca. 4-500 har fået frivillig aftræden med 2
års løn. Resten med rådighedsløn i 3 år. Yderligere 200250 udestår. Herefter vil finansieringen fra ejerne (på 1,4
mia., red.) være opbrugt og virksomheden vil være på
niveau med den plan, som blev lagt. Planen er samlet set
gennemført 10 måneder hurtigere end forudberegnet.
I ultimo 2013 var der 11.500 ansatte og ultimo 2018 er
der 6.800 tilbage, heraf 1.100 tjenestemænd på særlige
vilkår. Og går vi endnu længere tilbage kan der mønstres over 25.000 ansatte. Der er langt fra 6 til 25. ”Når
jeg så tænker på, at det rydder overskrifterne i aviserne
når Region Sjælland skal afskedige 170 medarbejdere, så
tænker jeg: okay, ikke mere. Men det går naturligvis voldsomt ud over medarbejderne om så antallet er 170 eller
20.000. Det er jo alvorligt for dem, der bliver ramt”. Lige
nu – alt andet lige – står vi ikke i en situation hvor posten
skal blive ved med disse massive fyringer. Vi kan ikke sige
om de 6.800 forbliver antallet af ansatte, det afhænger
af hvad der sker fremad. Men det virker som tallet der
endes på.

De politiske drøftelser om fremtidig postaftale og
befordringspligt er så småt gået i gang. Dansk Folkeparti ønsker et rent dansk postvæsen. Ledelsen i Posten
forholder sig ikke til politik. Vi gør, hvad ejeren ønsker,
og det gør vi loyalt. Det er vores opgave, som Hans Erik
Lindkvist udtrykker det. Men vi er også nødt til at påpege, hvad konsekvenserne af de politiske beslutninger er.
F.eks. at der skal skydes penge i Posten hvert år, hvis man
ønsker omdeling fra dag til dag, eller hver anden dag, i
hele landet til en ’flad tier’! Og de 250 mio. der er nævnt,
er langt fra nok. Så det vil være fornuftigt, hvis politikerne
har en ”Prisseddel” at gå ud fra, når de skal forholde sig
til de forskellige beslutninger. Så kan der ud fra denne
prisseddel træffes kvalificeret beslutning om, hvad politikerne ønsker for Danmark på postområdet. Og det de
ønsker – det gennemfører vi – til den pris det kræver.
I 2020 kommer posten til at køre rundt, dog ikke med
overskud der er værd at nævne, men det er jo så også
med breve omdelt på 5 dage. Et rent dansk postvæsen
er heller ikke rationelt overfor vores internationale kunder. I dag har de én aftale med Post Nord, der dækker
hele Norden. Hvis vi går tilbage til nationale postvæsener, så skal de store internationale kunder, f.eks. tyske Zalando, lave aftaler med hvert enkelt postvæsen. Og det
vil de opfatte som bøvlet og urationelt. Den overvejelse
skal også tages med - mister vi så en overskudsgivende
kunde?

Der har været mange påstande om, hvorvidt indskuddet
på de 1,4 mia. fra staten nu også bliver brugt til rådighedsløn eller om det er en skjult statsstøtte til posten,
for at udkonkurrere andre distributører. Hertil kan siges
klokkeklart, at hvert eneste bilag og hver eneste krone
revideres af Deloitte. Det sker vist ikke andre steder, heller ikke i SKAT. Så sandsynligheden for, at vi i posten kan
tage disse penge og smide et andet sted hen er lig med Afslutning
0.
Vores formand, Johnny Madsen, takkede Hans Erik Lindkvist for sit gode oplæg om Posten i Danmark, og i øvrigt
Posten har store imageudfordringer. Kvaliteten er så- for det gode forhold, der er mellem Postpensionisternes
dan set rigtig god med 97% kvalitetsopfyldelse. Men på Landsforening og Posten i Danmark, som ikke mindst
trods af dette er postens image flosset i offentligheden. han er garant for.
Det er træls, at et brev er 5 dage undervejs. Det alene
giver dårligt image. Der går også mange historier om, at Vi fik en status på Landsforeningen og på Posten i Danposten ikke afleverer pakker, men bare en seddel. En del mark. Vi fik snakket om lokalafdelingernes problemer i
af disse påstande skyldes, at når folk vælger forsendelse/ gruppearbejdet. Og vi fik løst verdenssituationen i går afporto, når de foretager nethandel, så vælger de den bil- tes i Postillonen. Så alt i alt et rigtig godt Formandsmøde.
ligste porto, men glemmer – eller får ikke læst – at pak- Inden vi sagde farvel orienterede Tommy Kristensen om,
ken så afleveres i en pakkeboks, hvor modtageren selv at klubben på Købmagergade ophører med årets udskal hente den. Q-brevene skal afleveres i postbutikken, gang. Det har ikke været muligt at finde en ny kasserer,
ikke i postkassen. Og man kan ikke bruge almindelige fri- og medlemstallet falder. Tommy takkede Formandsmømærker på Q-breve. Disse fejl hos afsenderen giver også det for godt samvær og gode input.
anledning til dårlig omtale, selvom det ikke er postens
kvalitet der fejler, men derimod afsenderen. Uanset det- Johnny Madsen afsluttede derefter med en tak for dente så er det et paradoks at have en høj og god kvalitet på ne gang og kom godt hjem.
det man sælger, men så lav et image fordi stemningen i
befolkningen på forhånd er, at et brev på 5 dage simpelthen er for dårligt.
Frank Vinding
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TJM Forsikring
(tidl. Tjenestemændenes Forsikring)

– TryghedsGruppen
– TrygFonden
Rigtig mange medlemmer af Postpensionisternes
Landsforening har en forsikring i TJM Forsikring, og da
TJM Forsikring er en del af Tryg Forsikring, har man de
samme rettigheder, som kunderne i Tryg Forsikring. Og
det betyder blandt andet, at man automatisk er medlem
i TryghedsGruppen, som i alt har omkring 1 mio. medlemmer. Men de færreste kender meget til dette medlemskab, og ved ikke rigtigt hvad TryghedsGruppen er
for en størrelse.

TryghedsGruppen
Da Tryg Forsikring i 1991 blev til et aktieselskab, blev
formuen, som selskaberne gennem generationer havde
sparet op, samlet i det der hedder TryghedsGruppen. I
dag ejer TryghedsGruppen omkring 65 % af aktierne i
forsikringsselskabet Tryg.

repræsentanter. Hvor mange, der stiller op til dette valg,
vides ikke i skrivende stund, da kandidater kan nå at melde sig frem til 5. december, men der plejer at være kamp
om pladserne ved disse valg. Vi ved dog allerede nu, at
Postarbejder Peter Madsen fra Aalborg opstiller med
opbakning fra Interesseforeningen, så hvis I bor i region
Nordjylland, er det vigtigt at bakke op om Peter, så vi kan
få en stemme mere valgt ind i repræsentantskabet. Man
kan læse meget mere om valget, og se øvrige nyheder
fra Tryghedsgruppen på www.tryghedsgruppen.dk.
Tryghedsgruppens Repræsentantskab vedtog for 3 år
siden at udbetale en årlig bonus til medlemmerne, hvis
driften havde givet overskud. Sidste år blev der udbetalt
750 mio. kr., og det er netop vedtaget at udbetale et lignende beløb i 2019.

TryghedsGruppen ledes af en ansat direktion og en be- Desværre bliver denne bonus beskattet, og dette mener
styrelse, som er valgt af repræsentantskabet, som du har vi er en uretfærdig dobbeltbeskatning, da der allerede
en gang er betalt skat af de penge, man betaler i forsikindflydelse på sammensætningen af.
ringspræmie. Sagen blev anket til Skatterådet, som i juli
Repræsentantskabet består af 70 folkevalgte medlem- 2017 fastslog, at det var en skattepligtig indtægt for den
mer. De vælges af alle, der har en forsikring i Tryg Forsik- enkelte, men sagen er anket til Landsskatteretten, hvor
ring eller TJM Forsikring. Til disse valg opstiller der også den forventes at komme for i slutningen af næste 2019.
repræsentanter fra Interesseforeningen, som står bag
TJM Forsikring, og det er vigtigt, at vi bakker op om disse TrygFonden
kandidater, således at vores forsikringsselskabs interesser En del af afkastet fra TryghedsGruppens formue, bruges
kan varetages bedst muligt i Tryghedsgruppens Repræ- gennem TrygFonden til at gøre danskernes hverdag
sentantskab. Her i år lykkedes det, at få formanden for In- mere tryg. Der uddeles hvert år 600 mio. kr. til tryghedsteresseforeningen, Henrik Horup, som også er formand skabende projekter over hele landet.
for Dansk Jernbaneforbund, valgt til TryghedsGruppens
bestyrelse, så TJM Forsikring også har indflydelse i besty- Godt halvdelen af pengene uddeles som regionale og
relsen.
landsdækkende donationer til store og små projekter,
hvert år støttes omkring 800 projekter fra TrygFonden.
Valget foregår på skift rundt i de enkelte regioner, og i Resten går til strategiske partnerskaber og projekter, som
januar 2019 er det region Nordjyllands tur til at vælge 7 TrygFonden selv tager initiativ til, f.eks. kystlivrednings-
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tjenesten, opsætning af hjertestartere, besøgshunde- - Under punktet ”Sundhed” er der fem underpunkter:
”Lev sundt”, ”Mental sundhed”, ”Akut hjælp”, ”Lev med
ordningen.
kronisk sygdom” og ”Patienten først”. - Og under hovedMåske har du også set nogle af TrygFondens små mar- punktet ”Trivsel” er der de tre underpunkter: ”En chance
kedsføringsfilm, en af de mest sete er den med barnet, i livet”, ”En plads i fællesskabet” og ”Et liv uden kriminader fik hjertestop og blev reddet ved hjælp af hjertestar- litet”.
ter. Den hed ”Har du reddet liv uden at vide det”, og den
Har man et projekt, man mener der falder ind under et
blev årets bedste reklamevideo i 2017.
af disse punkter, er man meget velkommen til at søge
I TrygFonden har vi valgt at udvikle og støtte trygheds- om støtte til projektet. Læs mere om ansøgning og anskabende initiativer indenfor tre kerneområder nemlig dre oplysninger om TrygFonden på deres hjemmeside:
https://trygfonden.dk/
Sikkerhed, Sundhed og Trivsel.
På hvert af de tre kerneområder fokuserer vi på en række Jørn E. E. Nielsen,
udvalgte samfundsproblemer, vi gerne vil bidrage til at medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab
løse. - Indenfor ”Sikkerhed” er der tre underpunkter: ”Respekt for vand”, ”Sikker i trafikken” og ”Forebyg brand”.

Lotte Post
har søgt nye udfordringer
Det er med oprigtig beklagelse, at Landsforeningen med
udgangen af november må sige farvel til Lotte Post som
den daglige leder af kontoret i Fredericia.
Gennem mere end syv år var hun en dynamisk og vellidt førstemand, der med humor og kompetence opbyggede gode relationer til Landsforeningens leverandører
og samarbejdspartnere.
For klubberne og medlemmerne var Lotte næsten synonym med Landsforeningen. Altid imødekommende og
hjælpsom med både vejledning og mere praktiske ting.
Ingen gik forgæves til Lotte. Hun efterlader sig et savn,
men enhver er sin egen lykkes smed.
Bestyrelsen ønsker Lotte Post al mulig lykke og held i det
nye job og siger tak for et mangeårigt og på alle måder
fortrinligt, godt samarbejde.
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Kendte trolde pryder
årets Julemærke
Årets Julemærke er på gaden – det 115. i en ubrudt række, der siden 1904
er blevet solgt til fordel for udsatte børn i Danmark.

Det kendte Troldeliv-univers danner
rammen om Julemærket 2018, som
Danmarks vel nok bedst kendte serietegner, Peter Madsen, står bag.
Og går man på opdagelse i årets
Julemærkeark ’Jul i Troldeskoven’,
kan man da også både finde de små
troldebørn, Paja og Pajko, deres søskende, mor Æna og far Wrisil.
Ved et arrangement på Københavns
Rådhus den 29. oktober 2018 blev
årets Julemærke afsløret af Peter
Madsen og Julemærkehjemmenes
protektor, H.K.H. Kronprinsessen.

Julemærket hjælper børn
til at se lysere på sig selv
og fremtiden
Et barn, der ikke tror på sig selv og ikke
føler sig værdsat, har brug for hjælp til
at skabe en ny fortælling om sig selv.
Men hvordan hjælper man barnet
med at ændre en negativ selvfortælling
til en positiv? Det arbejder Julemærkehjemmene med hver eneste dag – og
med gode resultater.

Peter Madsen og H.K.H. Kronprinsesse Mary afslører julemærket.

Hjælp til at se sig selv
med nye øjne
73 % af de børn, der kommer på Julemærkehjem, tror ikke på, de dur.
Men et år efter opholdet er tallet faldet til 36 %, og børnene ser lysere og
mere positivt på sig selv og livet. Svaret skal blandt andet findes i nærværet og fælleskabet mellem børnene,
Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke no- men også i Julemærkehjemmenes
get værd. Jeg har ingen venner. Når pædagogiske arbejde med børnebørn kommer på Julemærkehjem nes trivsel:
er det ofte den historie, de kommer
med om sig selv. Efter alt for mange - På Julemærkehjemmene arbejder vi
fejlslagne forsøg på at blive en del af med at gå på opdagelse i børnenes
fællesskabet, er det blevet deres vir- selvfortælling. Vi prøver så at sige at
kelighed, at de ikke dur til noget. At forstyrre den lidt, så det enkelte barn
der ikke er nogen, der vil være sam- får øje på nye og mere positive sider af
men med dem.
sig selv – er det for eksempel altid ALLE,
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der griner, når du siger noget? Er der
aldrig nogen, der IKKE griner? spørger
direktør for Julemærkefonden, Søren
Ravn Jensen og fortsætter:
- En mere nuanceret og positiv selvfortælling styrker barnets følelse af
velvære, glæde og trivsel og giver
det overskud til at handle. Derfor
arbejder vi også med at give barnet
redskaber til at fastholde de nye, positive perspektiver efter opholdet på
Julemærkehjem.

Julemærker på pakker og pynt
Julemærkehjemmene har i mere
end 100 år været drevet udelukkende gennem salg af Julemærker.
Sådan er det ikke mere:

Jul i Troldeskoven er navnet på årets Julemærke, som er tegnet af Peter Madsen.

- Hvert år mærker vi et fald i antallet af solgte Julemærker, og
vi kan ikke som tidligere alene drive Julemærkehjemmene
ved at sælge støttemærket til juleposten. Dertil er den analoge verden blevet overhalet. Men vi henter alligevel knap en
femtedel af vores samlede indtægter alene på Julemærkesalg i november og december, så indtægterne er stadig vigtige for os. Vi håber, at danskerne stadig støtter op om den
danske juletradition, som Julemærket er, og måske pynter
med det på pakker, bordkort og gavemærker som alternativ
til juleposten, slutter Søren Ravn Jensen.

Julemærket 2018
• Kan købes på julemaerket.dk og i følgende butikker:
Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Meny, Spar,
Min Købmand, Løvbjerg, Bilka, føtex, Bog&Idé, Arnold
Busck, Boghandleren, OK Plus, Kop & Kande, nemlig.
com, posthuse, PostNords netbutik
• Digitale Julemærker: Download Julemærket i App
Store eller i Google Play og send sms’er med Julemærker på. På e-julemaerket.dk kan du købe Julemærket
til dine mails.

Fakta om Julemærket og
Julemærkehjemmene
• Postekspedient Einar Holbøll fik ideen til Julemærket i 1903
• I 1904 udkom det første Julemærke. Julemærket 2018 er nummer 115 i en ubrudt række
• Siden 1904 er overskuddet fra salg af Julemærket gået til at hjælpe udsatte børn i Danmark
• I dag er der fem Julemærkehjem i Danmark:
I Hobro, Kollund, Skælskør, Ølsted og Roskilde
• Hvert år får knap 1.000 børn mellem 7-14 år
ophold på et Julemærkehjem
• Julemærkehjemmene hjælper børn, der kæmper med mobning, ensomhed, lavt selvværd
og overvægt
• Julemærkehjemmene modtager kun 4,7 % i
offentligt tilskud
• Læs mere om Julemærkehjemmene på julemaerket.dk
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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
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Postpensionisternes Landsforenings

Pensionistkursus III
Der afvikles i dagene fra den 13. – 15. maj 2019 et Pensionistkursus III. Kurset omhandler herboende muslimer
og jøders skikke og syn på danskerne, et foredrag om
buddhismen. En udflugt bliver der også tid til.

Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes
Landsforening i hænde senest tirsdag den 3. april 2019
med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 30
på hvert kursushold. Ved overtallighed foretages der elektronisk lodtrækning.

Pris for deltagelse af ægtefælle/samlever er kr. 3.700,00.
For medlemmer af landsforeningen, der opfylder be
tingelserne, er deltagelse gratis.

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

Kurserne afholdes som sædvanlig på Rørvig Centret

Evt. afbud til landsforeningens kontor

PENSIONIST KURSUS III | 13. – 15. MAJ 2019

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

CPR.-nr.		Tlf.nr.
Navn				

Medlemsnr. i PL:

Adresse
Postnr./By
Ægtefælles/samlevers deltagelse

Ja

Nej

CPR.-nr.
Navn
Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.

Posthornet nr. 5 2018 | 27

Pensionistkursus IV.

EU-tur til
Warszawa og Berlin
Den 1. september 2019 er det 80 år siden 2. verdenskrig brød ud med Tysklands angreb på Polen. Vi skal på
denne tur besøge to af de storbyer, som blev rigtig hårdt
ramt af krigens rædsler, nemlig Warszawa, Polens hovedstad og Berlin, Tysklands hovedstad. Meget er sket på de
80 år, som er gået, men hvordan ser det ud i dag?

Vi gør opmærksom på, at der vil være MEGET kørsel på
flere af dagene. At turen IKKE er for personer med gangbesvær, da byrundturene for en stor dels vedkommende
er til fods. Fem af dagene er frokosten for egen regning.

Turen er KUN for medlemmer af Postpensionisternes Landsforening, og man skal have været medlem
Turen udgår fra Kolding fredag den 23. august klokken i mindst 12 måneder. Kravet om medlemskab gæl09.30. Da det er Nilles Rejser, som er teknisk arrangør af der også ægtefælle/ledsager.
rejsen, vil der være opsamling i Aalborg, Randers, Viby J
og Vinding ved Vejle, hvor der også vil være gratis lang- Prisen er 5.600,00 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse er 1.200,00 kr. (der er kun få enkeltværelser til
tidsparkering på eget ansvar.
rådighed). Der er plads til 46 deltagere, ved flere ansøgTuren er bygget op på den måde, at i begge byer er ninger end 46, vil der blive trukket lod. Pladserne i busdage/dag med planlagt byrundtur efterfulgt af en dag sen vil også blive fordelt ved lodtrækning. Rejseforsikring
på egen hånd, hvor der vil være tid til at gå i dybden med tegnes af den enkelte deltager selv, pas og det blå sundnoget af det, som er set på rundturene, tage på shop- hedskort medbringes på turen.
ping, slappe af og nyde livet i en pulserende storby eller
alt muligt andet.

ALLE HENVENDELSER VEDRØRENDE TUREN RETTES TIL
LANDSFORENINGENS KONTOR.
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ANSØGNING TIL KURSUS IV | 23. – 31. AUGUST 2019
Navn:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Mobiltelefonnummer der medbringes på rejsen:
E-mailadresse:
Navn på Ledsager/ægtefælle:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Ønsker enkeltværelse:
Påstigning: Aalborg:

    Randers:

    Viby J:

    Vinding v/Vejle:

    Kolding:

Ansøgning om deltagelse sendes til: Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø, 7000 Fredericia
Eller på mail til: pl@postpensionisterne.dk. Hvis du sender en mail, skal den
indeholde nøjagtig de samme oplysninger som i ansøgningsblanketten.
Ansøgninger skal være kontoret i hænde senest lørdag den 30. marts 2019.

Programmet på turen
Fredag den 23. august 2019
Kl. 06.25 Aalborg, afgang
Kl. 07.25 Randers, afgang
Kl. 08.10 Viby, afgang
Kl. 09.00 Vinding, afgang
Kl. 09.30 Kolding, afgang

Der holdes kaffepause og spises medbragte rundstykker
ved Hylkedal.
Nordtyskland, frokost inden ankomst Frankfurt Oder.
City Park Hotel, middag
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Lørdag den 24. august 2019
City Park Hotel morgenbuffet.
Afrejse fra hotellet mod Warszawa, og der nydes en fælles frokost undervejs. Ankomst Ibis Hotel Warszawa Centrum, hvor der er fælles middag. Resten af aftenen er på
egen hånd.

Søndag den 25. august 2019
Ibis Hotel Warszawa Centrum, morgenbuffet.
Warszawa byrundtur - På denne byrundtur skal vi bl.a.
besøge Den Gamle By som er på UNESCO’s lister over
verdensarv, Kongeslottet, Kulturpaladset samt de kongelige haver.
Lokal restaurant, middag.

Mandag den 26. august 2019
Ibis Hotel Warszawa Centrum, morgenbuffet.
Warszawa – den jødiske by - Dagen i dag er afsat til at
opleve det jødiske kvarter. Her skal vi bl.a. besøge den
jødiske kirkegård samt Ghettomuren og Nozykow Synagogen. Vi oplever desuden et typisk polsk marked.
Lokal restaurant, middag.

går en tur gennem Brandenburger Tor og oplever Holocaust-mindesmærkets knugende arkitektur.
Lokal restaurant, middag.

Fredag den 30. august 2019
Berlin – på egen hånd - Dagen er afsat til at opleve Berlin på egen hånd.
Lokal restaurant, middag.

Lørdag den 31. august 2019
Park Inn Berlin-Alexanderplatz, morgenbuffet.
Berlin, afrejse.
Rødekro, frokost.

Hoteller
Warszawa:
Hotellet ligger 2 km fra Warszawas Hovedbanegård og
800m fra Museet for Warszawa-opstanden. Gæsterne
kan også nemt komme til den gamle bydel, som ligger
ca. 2,5 km derfra. Hotellet byder på rolige værelser med
aircondition, satellit-tv og gratis internetadgang samt
eget bad/toilet. Der serveres en varieret morgenbuffet
dagligt. BistroL’Estaminet serverer franske, polske ogitalienske retter. Gæsterne kan også nyde en aftencocktail i
hotellets bar, Le Comptoir.

Tirsdag den 27. august 2019
Ibis Hotel Warszawa Centrum, morgenbuffet.
Warszawa – på egen hånd - Denne dag er afsat til at
Berlin:
nyde byen på egen hånd.
Et flot 4-stjernet hotel med byens bedste beliggenhed
Lokal restaurant, middag.
midt på Alexanderplatz. Her bor du i centrum af det historiske Berlin og i umiddelbar nærhed af pragtgaden
Unter den Linden. Værelserne er pæne og velindrettede
Onsdag den 28. august 2019
med bl.a. tv, telefon og safeboks. Alle NILLES gæster indIbis Hotel Warszawa Centrum, morgenbuffet.
Vi forlader Polen og sætter kursen mod Berlin og nyder kvarteres i cityview værelser, som er højtbeliggende værelser medudsigt til Berlins varetegn Tv-tårnet.
en fælles frokost undervejs.
Park Inn Berlin-Alexanderplatz, ankomst og middag.
Resten af aftenen er på egen hånd.
Inkluderet i prisen
Kørsel i 4-stjernet bus, 1 x overnatning i Frankfurt Oder, 4
x overnatninger i Warszawa, 3 x overnatning i Berlin, 8 x
Torsdag den 29. august 2019
morgenbuffet, 4 x frokost (1., 2., 6. og 9. dagen) ,8 x midPark Inn Berlin-Alexanderplatz, morgenbuffet
Berlin – byrundtur - Vi tager på en spændende byrund- dag, udflugter ekskl. entreer, Dansk rejseleder, buskørsel
tur i Berlin, hvor vi ser de seværdigheder, som har gjort i Berlin i henhold til rejsebeskrivelse, bureaumoms iht.
byen så berømt. Vi oplever bl.a. den gamle bykerne med nye regler pr. 01.01.2011, bidrag til rejsegarantifonden
Domkirken og Museumsøen, der er optaget på UNE- og udvidet rejsebureauansvarsforsikring i henhold til lov
SCOs Verdensarvsliste. Vi kører ad Unter den Linden og om pakkerejser.
ser Gendarmenmarkt, der er byens måske smukkeste
plads. Selvfølgelig passerer vi også den gamle grænse Ikke inkluderet i prisen
mellem øst og vest ved Checkpoint Charlie, ligesom vi Entréer, personlige udgifter samt drikkevarer.
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Har du styr på din rejseforsikring?
Det giver tryghed at vide, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude.
Vil du være sikker på at få dækket udgifter til behandling og evt. hjemtransport, hvis du bliver syg
eller kommer til skade på din udlandsrejse? Eller
på at få dækket udgifter til rejse og ophold, hvis du
bliver nødt til at afbestille en planlagt rejse?
Så skal du have en rejseforsikring, og det kan vi
hjælpe dig med i TJM Forsikring. Alle medlemmer
af 3F Post kan blive kunde hos os og det gælder
også for medlemmer af Postpensionisternes
Landsforening. Med en rejseforsikring hos os
får du også adgang til en døgnbemandet
dansktalende alarmcentral.

Kontakt din lokale forsikringstillidsmand og hør
nærmere. Du kan ringe til os på 70 33 28 28.
Vidste du i øvrigt, at 3F Post har ferieboliger i både
ind- og udland, som er finansieret af TJM Forsikrings
overskud, og som du kan booke, når du er kunde i
TJM Forsikring?

Læs mere på

g.dk

tjm-forsikrin

følge os
Du kan også k
på Faceboo
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer bookning af Postens ferieboliger. Vores boliger bookes
pr. telefon (bort set fra postens lod-trækningsrunder). Hvis du er i tvivl om, hvad du har
ret til at booke, så ring til os (Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.

Skiftedag i udlandet ændres til søndag
På trods af tidligere ønsker om ændring af skiftedagen
til lørdag har det vist sig, at det ikke var hensigtsmæssigt. Vi har fået utallige henvendelser med ønsket om,
at dagen bliver ændret tilbage til søndag. Og det har vi
valgt at efterkomme. Det betyder derfor, at skiftedagen
pr. uge 19 (som sommerlodtrækningen omhandler) igen
vil være søndag.

Ansøgning sommer 2019
Skemaet til brug for at deltage i sommerlodtrækningen
er i dette blad.
For at vinde en af TJM Forsikring’s ferieboliger skal du
som noget nyt oplyse dit policenummer. Hvis du ikke
skriver nummeret på ansøgningen, deltager du ikke i
lodtrækningen for disse boliger – husk det derfor.

For ferieboligerne i England, Tyskland og Norge bliver
skiftedagen allerede ændret tilbage til søndag uge 2 i
2019.
Skiftedagen for Bad Gastein er stadig lørdag, som det har
været hele tiden.

Glemte sager
Vi oplever desværre jævnligt, at der bliver glemt ting og
sager i vores ferieboliger.

Renoveringer m.m.
Siden sidste blad, er der sket en del renoveringer i mange af vores ferieboliger, både i Danmark og i udlandet.
Se det herunder.

Som regel finder tingene vej til Feriekontoret på Peter
Ipsens Allé 25, hvor vi gerne opbevarer dem indtil, at de
kan finde hjem igen til rette ejermand/kvinde. Hvis du
f.eks. ikke kan finde dit kamera, så ring til os. Måske er det
dit, vi har liggende.
Hvis du kommer i tanke om, at du har glemt noget i en af
ferieboligerne, så kontakt Lisbeth eller Katja på Feriekontoret på telefon 88 92 33 60.
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• Amsterdam
Vi er i skrivende stund i gang med en større renovering af lejligheden i Amsterdam.
Hele lejligheden bliver malet, der bliver skiftet gulv i
hele lejligheden, der kommer nye møbler, nyt køkken
samt hårde hvidevarer bliver installeret og der bliver
indkøbt vaskemaskine samt tørretumbler.
Lejligheden bliver færdig i uge 51.

Vi arbejder i øjeblikket på en løsning med, at der forefindes sengelinned og håndklæder i lejligheden til fri
afbenyttelse, som vi har i flere andre ferieboliger.
• Berlin
Som vi har skrevet om mange gange tidligere, afventer
vi en retssag i slutningen af 2018 om vores rettigheder
til at bruge lejligheden som feriebolig. Såfremt den
ikke falder ud til vores fordel, vil vi være nødsaget til
at sælge begge lejligheder. Sagen er i skrivende stund
ikke afgjort og det bringer os i en knibe med hensyn til
sommerlodtrækningen idet vi jo af gode grunde, ikke
kender sagens udfald.

ne, dyner og
hovedpuder
er også udskiftet. Vi har købt
nyt spisebord
samt
spisebordsstole og
en del nye terrassemøbler.
Flere ”småting”
har drillet i længere tid og disse er også blevet udbedret. Bl.a. er dobbeltdøren blevet skiftet.

Da det er en eftertragtet lejlighed, har vi valgt at tage • Mallorca
Det er blevet besluttet,
den med i lodtrækningsrunden, men …. Og der er et
at lejligheden skal sælges
meget STORT men. Hvis vi taber retssagen, kan man
med overtagelse pr. 1. maj
selvfølgelig ikke booke Berlin og den fjernes fra lod2019.
trækningen. Det betyder også, at vi IKKE automatisk
stiller en anden feriebolig til rådighed eller refunderer
Grunden til denne (ærger
dine omkostninger som følge af annulleringen.
lige) beslutning er, at vi
igennem årene har fået
På grund af situationen er det besluttet, at lejligherigtig mange klager fra de
derne indtil videre kun kan bookes til og med uge 5 i
andre beboere i ejendommen og at dette har tiltaget
2019. Vi afventer derefter situationen og såfremt det er
samtidig med, at vores brugere direkte bliver chikanemuligt at booke yderligere i 2019, vil der blive lagt en
ret og overvåget med video/billeder. Dette hverken
uge ad gangen ud på hjemmesiden (”Ledige uger”).
kan eller vil vi stå inde for længere.
Vores forbehold i forbindelse med bookningen gælder derfor stadig.
Alle sejl bliver nu sat ind på at finde en ny feriebolig på
Mallorca, hvor vi er velkomne.
• Budapest
I uge 48 blev der udskiftet senge, dyner, hovedpuder
og sengelamper. Der er kommet nyt spisebord, spise- • Lejlighed i Sarajevo
3F Post, TJM Forsikring, er i øjeblikket under forhandbordsstole, sofaborde og standerlamper. Der er også
ling om køb af en lejlighed i Sarajevo, som er hovedkommet nye terrassemøbler.
staden i Bosnien-Hercegovina. Når/hvis underskriften
kommer på kontrakten, skal lejligheden have installeDa vi i skrivende stund (uge 46) af gode grunde ikke
ret nyt køkken og den skal selvfølgelig indrettes med
kan bringe billeder fra lejligheden, må I have disse til
nye møbler og andet udstyr.
gode.
• Lissabon
Spaen er blevet udskiftet,
da vi ikke længere kunne
få reservedele. Pas godt
på den og overhold de få
og enkle regler der er. Bl.a.
reglen om, at spaen ikke
må slukkes.
Vi har udskiftet de fire
senge samt sengelamper-

Hvornår lejligheden vil stå klar til brug er ikke til at sige,
men den vil selvfølgelig blive lagt på hjemmesiden
straks det er muligt.
Den unikke luksuslejlighed er beliggende i hjertet af
den gamle bydel Sarajevo.
Boligen er enestående og giver dig en fantastisk mulighed for at tage på storbyferie i Sarajevo på første
klasse.
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Sarajevo Torv.

Du kan let bruge en formiddag på at drysse om- • Martofte
kring i den fascinerende gamle by, lokalt kendt som
Der er netop etableret ny fliseterrasse ved huset.
Baščaršija.
• Mols
Det er en fantastisk mulighed at få det store billede
I dette efterår er der isat nye lamelgardiner i huset.
af dette mødepunkt for osmanniske, østrig-ungarske,
slaviske, muslimske, ortodokse, katolske og jødiske kul- • Nykøbing Sjælland (Tutten)
turer.
Det lille hyggelige hus blev i september måned malet
udvendigt, så det nu er mørkegråt.
Under den østrig-ungarske besættelse i 1878 - 1918
var byen regeringssæde og det var her, den østrigungarske tronfølger Frans Ferdinand blev myrdet af
en serbisk student den 28. juni 1914, den begivenhed,
som udløste 1. Verdenskrig.
Som værtsby for De Olympiske Vinterlege i 1984 fik
byen et løft og blev et førende vintersportscentrum.
Bosnien-Hercegovinas fascinerende hovedstad Sarajevo smyger sig mellem dramatiske tinder som en
travl og imødekommende by. Krigen har sat sine spor,
idet belejringen, der varede fra 1992 - 1996, krævede
sine ofre. Men den livlige, afvekslende by, der er rig på
museer, er blevet næsten fuldstændigt genopbygget. Fælles ansvar
Brugerne af vores boliger har et fælles ansvar for at beGå ikke glip af Bijambare-hulerne, der ligger i tætte handle ferieboligerne ordentligt og aflevere dem renskove blandt søer nord for byen, eller kilderne til flo- gjorte til den næste bruger. Der er ikke tale om en forden Bosna, som landet er opkaldt efter.
retningsmæssig aftale med tilhørende servicepersonale,
roomservice eller slutrengøring. Vi klarer det selv.
Lejligheden (som er beregnet til seks personer) er beliggende på 2. sal og består af tre soveværelser, stue,
Desværre oplever vi alligevel en stigende tenkøkken, stort badeværelse samt et gæstetoilet.
dens til, at ordentlig rengøring ikke udføres.
Der klages jævnligt over manglende eller dårTil lejligheden hører en rimelig stor gårdhave, som
lig rengøring af boligerne. Det er ikke i orden
dog skal deles med en anden lejlighed.
at efterlade en bolig i en stand der gør, at den
næste bruger skal starte ferien med at gøre
Transporten fra Sarajevo Lufthavn til lejligheden i en
rent!
taxa koster kr. ca. 120,00.
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Udfordringer i udlandet
Generelt er bookning af ferieboliger i udlandet blevet en
udfordring, idet man i flere lande helst ikke ser, at udlændinge køber boliger og benytter dem som ferieboliger.
De fastboende føler sig let chikaneret af jævnlig udskiftning af brugere i lejlighederne. Denne holdning kan i
sidste ende resultere i, at vi bliver nødt til at sælge nogle
af vores udenlandske boliger. Men intet er afgjort endnu.
Opdatering af dine oplysninger
Vi har skrevet det før, men gør det gerne igen; Det er
meget vigtigt, at du sørger for, at din 3F afdeling har de
korrekte oplysninger på dig. Adresse, telefonnummer
og mailadresse er yderst vigtige i mange forskellige forbindelser. Når du booker en feriebolig hos Feriekontoret
tjekker vi altid dine oplysninger, men vi kan ikke rette
dem, hvis du ikke står som medlem i 3F København.
Du kan selv gå på
www.mit3f.dk og
rette nogle af dine
oplysninger. For at
komme ind, skal du
bruge dit Nem-id.
Du kan rette din email, mobilnummer
og telefonnummer.

Postens ferieboliger kan bookes af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer fra det tidligere DPF og postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening). For
at booke TJM Forsikrings ferieboliger, skal du være betalende forsikringstager.
Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk.

Betaling af brug af feriebolig
Når du har booket en
feriebolig, sender vi
en bekræftelse til dig.
Nederst i bekræftelsen
står en kodelinje, som
du skal bruge, når du
betaler regningen via
din netbank. Denne
kodelinje fortæller os
alt, hvad vi skal bruge for at registrere indbetalingen korrekt. Kodelinjen er unik for den specifikke udlejning og
kan derfor ikke genbruges.
Hvis du ikke har netbank, har du måske et familiemedlem, en ven eller lignende som kan hjælpe dig med
betalingen. Hvis ikke, skal du gå i banken. Du skal have
vores brev med, da kodelinjen skal bruges til betalingen.
Der vil desværre være et betalingsgebyr på ca. 40,00 kr.
til banken.

På siden kan du
f.eks. også se hvilken Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til
afdeling du hører til (hvis du ikke ved det) og afdelingens dig, før din indbetaling af bookningen er registreret hos
os. Der kan derfor forekomme meget korte betalingsfrikontaktoplysninger.
ster.
Du kan også se hvilken arbejdsplads 3F har dig registeret på. Det er yderst vigtigt, at denne er korrekt. Den skal Returnering af nøgle
f.eks. bruges i forbindelse med overenskomstafstemnin- Vi skal stærkt opforger og den danner baggrund for, om du kan booke en dre dig til at returnere
feriebolig hos os eller ej.
nøglen straks efter din
hjemkomst og dette
Hvis du ikke er medlem af 3F, men er medlem hos Post- skal ske i den lille kupensionisternes Landsforening, skal du sørge for, at de vert, som du fik tilhar dine korrekte oplysninger. Ring på 75 92 60 23.
sendt. På denne kuvert
står et nummer, som vi skal bruge til registreringen og
den giver os alle de informationer vi skal bruge. Du beLedige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, høver f.eks. ikke skrive en seddel om, hvem du er, men
hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Le- husk at skrive afsender bag på kuverten.
dige uger” som ligger øverst på siden – den bliver som
hovedregel opdateret hver dag. De røde uger er forbe- Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker nøglen ind i diverse
holdt jer postmedlemmer og vil blive åbnet for andre køkkenrulle, stanniol, gaffatape, elastikker, plastikposer
m.m., da det tit tager lang tid at ”frigøre” nøglen. Og vi
3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.
sidder med rigtig mange returnøgler.
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Pris pr. uge for uge
19 – 24 og 33 - 39

3 døgn (minibookning)

Pris pr. uge for uge
25 – 32

X
X
X
X
X

2850
2700
2450
2150
3250
3250
2650
3350
3200
3350
2800
2700

1750
1750
1650
1500
1900
1900
1650
1900
1800
1900
1750
1700

3350
3200
2950
2650
3750
3750
3150
3850
3700
3850
3300
3200

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3500
3500
3500
3500
3650
3650
3600
3600
3400

1900
1900
1900
1900
1950
1950
1950
1950
1850

4000
4000
4000
4000
4150
4150
4100
4100
3900

X
X
X
X
X

3300
3550
3550
3550
4200
3500
3700
3000
3100
3400
3400
3900
3250
4000
3600
3600
3600
3600
4000
4000
3900
4000
4000

1850
1900
1900
1900
2300
1900
2000
1700
1800
1900
1900
2100
1850
2100
1900
1900
1900
1900
2100
2100
2050
2100
2100

3800
4050
4050
4050
4700
4000
4200
3500
3600
3900
3900
4400
3750
4500
4100
4100
4100
4100
4500
4500
4400
4500
4500

Internet

Sauna

300
300
800

Spa

3
3
3
3
4
4
2
2
3

Opvaskemaskine

300
150
500
500
500
900
100
100
300
500
900
300

Tørretumbler

2
2
2
1
3
3
3
3
3
3
2
2

Vaskemaskine

Meter til badestrand

4
4

Antal soverum

Heraf i køjeseng

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

Heraf i hems / alkove

Heraf i alm. seng

Heraf i opholdsrum

Sovepladser i alt

Priser og faciliteter
– sommer 2019
(uge 19 – 39)
FERIEFORENINGEN
Hasle, Bornholm
Kramnitze v. Rødby
Langeland, ombygget
Langeland, renoveret
Langeland, ny
Grenå, Djursland
Dyngbylund, Odder **
Hejsager, ved Haderslev
Blåvand, Hvide Hus **
Skyum, Thy
Rørvig **
Tutten, Nykøbing Sjælland
POSTFONDEN
Nørlev Strand, Hjørring
Fanø
Hvide Sande
Mols, Djursland
Liseleje
Udsholdt, Gilleleje
Christianshavn, 4. sal
Christianshavn, stuen
Ny Kramnitze, Lolland
TJM FORSIKRING
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
Sankt-Raphaêl, Nice **
Barcelona
Benalmadena, Malaga**
Greenwich, London
Brixton, London
Bad Gastein, Østrig **

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
6
6
6
9

2

1/2

2
2

2

2
2

2
2

4
2

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
6
6
6
6

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
4
6

4
4

2

3

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

600
800

150
300
900
900
700
900
700
50

500
1500
100

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

** = ikke egnet til gangbesværede. Prisen for at booke ferieboligen er inklusive alle afgifter, f.eks. el og vand. 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 og radio i alle ferieboliger.
Brugeren gør selv rent til den næste bruger, når ferieboligen forlades. Det er tilladt at tage hund eller kat med i de fleste af vore ferieboliger
(tjek på hjemmesiden under fakta). Hvis du har hund/kat med, så skån møbler med et medbragt tæppe og gør ekstra grundigt rent. Der må
ryges i de fleste boliger, men vi opfordrer stærkt til, at der ryges udenfor. Udluftning generelt er yderst vigtig, men det gælder især, hvis der
alligevel er blevet røget indenfor eller der har været husdyr med i ferieboligen. På trods af tidligere ønsker om ændring af skiftedagen til lørdag
har det vist sig, at det ikke var hensigtsmæssigt. Vi har fået utallige henvendelser med ønsket om, at dagen bliver ændret tilbage til søndag. Og
det har vi valgt at efterkomme. Det betyder derfor, at skiftedagen pr. uge 19 (som sommerlodtrækningen omhandler) igen vil være søndag. For
ferieboligerne i England, Tyskland og Norge bliver skiftedagen allerede ændret tilbage til søndag uge 2 i 2019. Skiftedagen for Bad Gastein er
stadig lørdag, som det har været hele tiden. Du kan tidligst ankomme kl. 1500 og skal forlade ferieboligen senest kl. 1400. 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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Kan søges af alle 3F postmedlemmer og postmedlemmer fra
PPL (Postpensionisternes Landsforening), som er forsikringstagere i
Tjenestemændenes Forsikringsforening.

Kan søges af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer
fra det tidligere DPF og postmedlemmer fra
PPL (Postpensionisternes Landsforening).

Sommer 2019 – lodtrækning
Ferieforeningen
200
Hasle, Bornholm
6
Kramnitze v. Rødby
400
Langeland, ombygget
500
Langeland, renoveret
600
Langeland, ny
700
Grenå, Djursland
800
Dyngbylund, Odder
19
Hejsager, ved Haderslev
20
Blåvand, Hvide Hus
21
Skyum, Thy
22
Rørvig
23
Tutten, Nykøbing Sjælland
Postfonden
30
Nørløv Strand, Hjørring
31
Fanø
32
Hvide Sande
33
Mols, Djursland
34
Liseleje
35
Udsholt, Gilleleje
36
Christianshavn, Kbh., 4. sal
37
Christianshavn, Kbh., stuen
38
Kramnitze - ny, Lolland
TJM Forsikring
41
Samsø, Syd
42
Skagen, Gl. Kirkesti
43
Skagen, Lars Bødkersvej
44
Rømø
45
Ny Blåvand, Horns Rev
46
Fjellerup, Djursland
47
Martofte ved Kerteminde
900
Oslo, Norge
950
Norge, Hytten (Telemarken)
54
Amsterdam, Holland
57
Budapest, Ungarn
58
Lissabon, Portugal
59
Marino, syd for Rom, Italien
55
Berlin, lille - (læs forbehold)
56
Berlin, stor - (læs forbehold)
60
Prag, Tjekkiet
61
Clichy, Paris, Frankrig
62
Saint-Raphaêl, Nice, Frankrig
63
Barcelona, Spanien
65
Benalmadena, Malaga, Spanien
66
Greenwich, London, England
67
Brixton, London
68
Bad Gastein, Østrig

OBS!

14 dage

7 dage

Ansøgning om ferieophold sommer 2019 fra
uge 19 – 39 2019 for 3F postmedlemmer og postmedlemmer fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).
Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ __ - __ __ __ __

Nej
Nej
Nej

Navn: __________________________________
Adresse: _______________________________
Postnr.: _______________

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

hold
f et ferieop
Vinderne a
ail og
brev eller m
får svar pr.
dag
e senest fre
det burde sk
ruar 2019.
den 15. feb

Tlf.: ________________Mobil: ______________
Mail: ___________________________________
Jeg søger ferieophold i uge (skriv ugenummeret)

Uge nr. 1

Uge nr. 2

Uge nr. 3

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 er forsikringstager
i TJM Forsikring.
Mit policenr. er:
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 5. februar 2019.
Betaling for opholdet skal ske senest den
1. marts 2019.
Du kan printe ansøgningsskemaet ud fra hjemmesiden
www.3fpost.dk
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Sådan foregår
lodtrækningen
Systemet vil altid forsøge at tilgodese dem med
Ansøgningen
Alle ansøgninger indtastes i Feriehusprogrammet. højst pointantal.
I programmets database, er alle ansøgningsberettigede lagt ind.
Den enkelte kan kun indtastes én gang, så man
kan ikke forøge sin chance ved at indsende flere
ansøgningsskemaer.

Lodtrækningen
Lodtrækning sker blandt alle tre fonde samtidig.
Dog under forudsætning for, at du er berettiget
til at søge blandt TJM Forsikrings ferieboliger og
dermed er forsikringstager.
Hvis du er forsikringstager, skal du huske at
bekræfte dette (ved afkrydsning på ansøgningsskemaet) samt notere dit policenummer. Forsikringstageren er den person, som betaler for
forsikringen – dette er der kun én person som
gør, selvom flere er omfattet af selve forsikringen.
Ønsket uge vil blive forsøgt opfyldt ud fra din
prioritetsrækkefølge. Altså uge før bolig.

Brug af point
Ved hvert årsskifte bliver alle tildelt et point.
Man kan maksimalt optjene 10 point.
Hvis man booker en bolig i højsæsonen (uge 25
– 32 + 42), nedskrives der med tre point - uanset om man vinder i lodtrækningen eller booker
efterfølgende.
Det koster ikke point at booke uden for højsæsonen.
Man kan ikke gå i minuspoint og man kan godt
være heldig at vinde, selvom man har nul point.
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Skiftedag
På trods af tidligere ønsker om ændring af skiftedagen til lørdag har det vist sig, at det ikke var
hensigtsmæssigt. Vi har fået utallige henvendelser med ønsket om, at dagen bliver ændret
tilbage til søndag. Og det har vi valgt at efterkomme. Det betyder derfor, at skiftedagen pr. uge 19
(som sommerlodtrækningen omhandler) igen vil
være søndag.
For ferieboligerne i England, Tyskland og Norge
bliver skiftedagen allerede ændret tilbage til søndag uge 2 i 2019.
Skiftedagen for Bad Gastein er stadig lørdag,
som det har været hele tiden.

14 dages ophold
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 én uge.

Minibookning
Minibookning (tre døgn) kan tidligst bookes én
måned før opholdet.
Minibookning kan dog ikke bookes i højsæsonen
(uge 25 – 32 + 42).
Minibookning er torsdag – søndag eller søndag –
onsdag.
Bad Gastein har minibookning onsdag – lørdag
eller lørdag - tirsdag.

Ansøgningsskema og ledige uger
Ansøgningsskemaet kan printes ud fra hjemmesiden www.3fpost.dk – skemaet ligger i øverste
”bjælke”. På hjemmesiden meddeler vi også
hvilke uger, der er ledige efter lodtræknings
runden samt priser og faciliteter for hver enkelt
bolig.
Hvis du ikke er heldig at vinde i lodtrækningen,
kan du se på ”ledige uger” på vores hjemmeside
eller ringe til os – måske kan vi finde noget andet
til dig.
”Ledige uger” bliver som regel opdateret hver
dag.

Frister, betaling og afbud
Fristerne for indsendelse af ansøgningsskemaet
samt betalingsfristen fremgår på ansøgningen.

Hvis du vinder i lodtrækningen, vil du modtage en
bekræftelse med en opkrævning. Der sendes kun
brev eller mail til dem, der har vundet.
Der kan meldes afbud uden betaling frem til
betalingsfristen. Senere afbud koster principielt
op til halv pris. En rejseforsikring dækker muligvis
din udgift.
Du kan afmelde et ferieophold ved at ringe til
os på telefon 88 92 33 60 eller ved at returnere
vinderbrevet påskrevet ”afbestilling”.

Pris for bookning af en feriebolig
Der er indført sæsonpriser og derfor koster en
feriebolig ikke det samme i alle uger.
Højsæsonen (uge 25 – 32 + 42) koster kr. 500,mere end de andre uger.
9. november 2018

Nyt fra redaktionen
Fra og med 2019 ændres udgivelsesfrekvensen for Posthornet, så det fremtidig udkommer 4 gange
om året i månederne marts, juni, september og december.
Den 1. december 2018 overtager Lisa Mogensen ledelsen af Landsforeningens kontor i Fredericia.
Hun afløser Lotte Post, der har fået nyt job.
Lisa Mogensen har i godt 4 år været ansat som administrativ medarbejder.
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NYT fra
klubberne

KØBENHAVNS POSTSENIORER
JULENYT FRA KØBENHAVNS POST SENIORER
Så nåede vi frem til julemåneden - og en opdatering af
de kommende arrangementer i foreningen.
JULETUR TIL HAMBORG
Turen er fra den 2. til den 5. december.
Alle deltagerne ønskes en rigtig god tur.
KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER:
Tirsdag den 27. november kl. 10 – 13
Peter Ipsens Alle 25, 2 sal (ny sal)
Salg af billetter til Juleafslutningen lørdag den 8. december. Der udleveres samtidigt lommebøger, og der er et
glas julegløgg med æbleskiver.
Lørdag den 8. december kl. 12.00 - 18.00
Jule - frokost/afslutning (kun for medlemmer).
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
OBS! Følgende dag har 2 arrangementer.
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 12 - 13
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV (Den store sal) Her vil der
være salg af billetter til nummererede borde til JUBILÆUMSFESTEN 30. APRIL 2019. Der vil blive fremlagt
informationer om tid, sted, og priser ved vores arrangementer i november/december. Der kan også læses om
dette på postseniorernes hjemmeside.
Samme dag
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 14 - 16
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV (Store Sal). Stig Ulrichsen
fortæller om makkerparret Preben Kaas og Jørgen Ryg,
der sammen gav danskerne meget at grine af. De stod
for første gang på scenen sammen i 1960, hvor Stig
Lommer bragte dem sammen. Kom tæt på den for
midable komik, og de skrøbelige personer bag dem,
og hør nogle af de sjove anekdoter, som Stig har fået af
vennerne.
Få historien om deres glæder, deres successer, nedture, og
deres alt for tidlige død.
Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 10 - 12
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal). Så er der lagt
op til en festlig sang og musikformiddag. Kirsten og Erik
Juul Andersen fra Rejsescenen - leverer sange fra den
nye Arbejdersangbog og lægger op til fællessang.
Efterfølgende serveres der sandwich. Fælles arrangement - E&P Klubben, Hotel og Restauration.
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Cirkusrevyen Bakken 22. maj 2019
Billetterne er i år delt op i to grupper:
Prisgruppe 1 koster 495 kr.
Med Buffet, velkomst-drik i revyen efter eget valg (øl,
vin, vand,) og 1 flot bog om Cirkusrevyen pr. 2 personer.
Derudover vil der til Restaurant Prego - hvor der er stor
Buffet, der vil kunne købes drikkebilletter (øl, vin, vand,)
til 25 kr. stk.
Prisgruppe 2 koster 320 kr.
Uden mad og bog, kun for billetten.
Vi har sikret os 50 billetter i hver gruppe - så vent ikke for
længe. Kontakt Carsten Majgaard på tlf.: 51809996
Eller e-mail: carstenmajgaard@gmail.com
Nykøbing Falster revyen
Revydagen er lørdag den 20. juli KL 16.00
Deltagerprisen på 828 kr. er Inkl. bus tur/retur, og den
helt store frokostbuffet.
Med pladser på balkonens første rækker er vi sikret et godt
udsyn. Seneste tilmelding den 4. januar 2019 til Carsten,
fortrinsvis på mail: carstenmajgaard@gmail.com eller
telefon: 51 80 99 96. Yderligere oplysninger om turen vil
blive fremlagt ved vore arrangementer og kan læses på
hjemmesiden. Husk at Tilmelding til revyen er bindende!
Man vil altid kunne finde yderligere information og
opdateringer på postseniorer.dk
På gensyn til mange nye oplevelser i 2019.
Med venlig hilsen - og ønsket om en rigtig god jul, samt
et godt nytår til alle.
Carsten Majgaard
Formand

SYDHAVSØERNES POSTPENSIONISTER
Sydhavsøernes Postpensionister ønsker alle en glædelig
jul samt et godt nytår.
Tak for den gode opbakning til vores 25 års jubilæumsfest, det blev en dag vi kan se tilbage på længe.
En tak til Johnny Madsen og Frede Lærke for den store
interesse, de har vist vedrørende vores besøg på Svane
vig Hospice.
Sæt kryds i kalenderen til generalforsamlingen tirsdag
den 26. marts 2019. kl. 10.00 på ”Kikko”
På Bestyrelsens vegne
Henning
formand

NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN

tankesæt. I 1997 – 2000 var han præst ved den danske
kirke i Los Angeles. Poul Joachim Stender har udgiver
flere bøger og er en efterspurgt foredragsholder. Postpensionisternes Landsforening benytter ham i øvrigt på
sine kurser i Rørvig.

Program for første halvår 2019
Tirsdag den 29. januar 2019
Besøg i Jesuskirken
Vi mødes kl. 13.00 ved kirken,
Kirkevænget 5A, 2500 Valby.
Rundvisning i kirken ved sognepræst Hanne Rosenberg.
Efter rundvisningen kaffe og kage samt en forfriskning i
sognegården.
Tilmelding senest den 15. januar 2019 på et klubmøde
eller til Poul Kildegaard Pedersen, telefon 29 90 67 02,
mail: kildepoul@hotmail.com
Jesuskirken er en af Danmarks mest særprægede
kirker. Den er tegnet af arkitekt Vilhelm Dahlerup for
bygherren, brygger Carl Jacobsen. Hans ønske var, at
kirken skulle genlyde af musik, og akustikken i kirken
er god. Den rummer desuden to meget fine orgler,
herunder det eneste orgel i hele norden af den store
franske orgelbygger Cavaillé-Coll. Kirken er opført som
mausoleum for Carl Jacobsen og hans familie, blandt
andre hans mor Laura Holst. I krypten under kirken står
familien sarkofager.
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 15.00
Dagens gæst er borgmester Erik Nielsen (f.1953).
Han har siden 1994 beklædt denne post i Rødovre
Kommune. Han er desuden medlem af og tidligere
formand for Kommunernes Landsforening og varetager
en række tillidshverv og bestyrelsesposter i kommunalt
og regionalt regi. Erik Nielsen er uddannet maskinarbejder og arbejdede som sådan indtil 1986, hvor han blev
beskæftigelseskonsulent i Rødovre Kommune. Han har
herudover været ishockeymålmand i Rødovre Skøjte- og
Ishockeyklub og i en periode dens formand.
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 15.00
Generalforsamling.
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved
brev til klubbens medlemmer.
Tirsdag den 30. april 2019 kl. 15.00
Dagens oplægsholder er Poul Joachim Stender (f. 1956),
sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogn på Midtsjælland. Han er kendt som en utraditionel og spændende
foredragsholder med humor, lyst livssyn og et positivt

Tirsdag den 28. maj 2019
Skovtur
Skovturen går til Orø i Isefjorden. Nærmere om tilmelding og pris m.v. i nytårsbrevet, der udsendes i januar
2019.

VESTERBRO OG PAKKEPOSTEN
Hej alle sammen
Ja, så er vi nået til en travl måned, nemlig december.
Lidt om vores tur til Frederiksberg slot. Vi mødtes kl.
16.00 og var 30 personer, som deltog i en rigtig spændende omvisning. Dette tog ca. 1 ½ time, hvorefter vi
gik til Pile kroen for hyggeligt samvær.
Næste arrangement er d. 20. november,
hvor vi skal bowle i 2 timer i Big Bowl.
Vi bliver 20, som spiller og nogle, som kigger på.
Herefter på Cafe Sommerfuglen for hyggeligt samvær.
Da arrangementet er afholdt, inden posthornet udkommer, håber vi at alle har haft en dejlig dag.
Vores Nytårstaffel er den 24. januar 2019,
fra kl. 12.00 til 17.00, hvor vi håber at alle kommer.
Det foregår i det Grå Palæ, Peter Ipsens Alle 27,
hvor vil vi få et stort anrettet ta` selv bord.
Pris for dette arrangement er kr. 200,00. I prisen er
inkluderet mad, 2 genstande, snaps, kaffe og kage.
Øl/vand og vin kan købes for kr. 10,00 pr. genstand.
Løbende tilmelding til vores kasserer Jette på telefon
tlf. 25644803. Indtil 18. januar 2019. Tilmeldingen er
bindende og betales kontant på dagen, eller overføres
forlods til vores bank, Reg.Nr.:1551 konto nr.: 16622656
På bestyrelsens vegne
Lolly
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SENIORKLUBBEN POSTEN SILKEBORG

POSTPENSIONISTERNE I AALBORG

Det nye år begynder

Program for 1. halvår 2019

Tirsdag den 15. januar 2019 kl. 14.00 afholdes den
årlige generalforsamling i postkontorets mødelokale.
Dagsorden er udsendt i november. HUSK, at forslag skal
være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Klubben er vært med kaffe m/brød og vand.
Tilmelding på tlf. 4080 8700 eller mail, senest torsdag
den 10. januar 2019.

Nytårsfest
Lørdag den 2. februar kl. 17.00 2019, afholder vi den
årlige Nytårsfest i 3F´s mødelokaler, Hadsundvej 184,
Aalborg – Der er gode parkeringsmuligheder, og buslinje 12 holder lige ved døren.

Torsdag den 7. februar besøger vi Salling Group`s
uddannelsescenter på Bøgehøj ved Ebeltoft. Elever fra
Føtex, Bilka og Netto viser, hvad de har lært og sælger
billige varer fra deres små ”butikker.” Kun kontanter eller
MobilePay. Dankort kan ikke anvendes.
I bistroen kan der købes kaffe, rundstykker, sodavand
samt smørrebrød. Efter besøget på Bøgehøj kører vi
direkte hjem.
Busafgang fra den nye P-plads (overfor Lindevænget)
ved Jysk Arena, Ansvej 98, Silkeborg, kl. 08.30. Hjemme
ca. kl. 13.30. Turen er GRATIS for alle. (Max. 50 personer.)
Tilmelding senest onsdag den 30. januar, på tlf. 4080
8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.
Onsdag den 27. februar
Teateraften på Silkeborg Ny Teater, Gjessøvej 40C.
Atter engang skal vi se revyen, der har fået titlen ”Grænseløs afgrænsning”. Kan man lige afprøve grænser, når
de er løse, eller er det ikke helt grænseløst afgrænset,
hvad vi har af grænser? Grænser for dyr, mennesker,
ting, meninger, dumhed, stort og småt. Så derfor: Der er
slet ingen grænser for, hvad vi kan beskæftige os med i
dette års revy. Så ”kombar’do”. Vi sætter nye grænser for
afgrænsningen - MEN det bliver helt grænseløst.
Vi møder kl. 18.30 prc. Der er reserveret 30 billetter, så
bestil i god tid. Prisen er for medlemmer: 175.- kr., og
for ægtefælle/samlever 210.- kr. Før forestillingen skal
vi have noget godt at spise, og der er kaffe i pausen.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest onsdag den 20. februar, på tlf. 4080
8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.
Paul Erik Holmgaard
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Der serveres velkomstdrink i forhallen fra kl. 16.30. Vi
skal nyde en god Nytårsbuffet med kolde og lune retter
samt kaffe. Hertil er der drikkevarer af libitum (øl, vin og
vand) Jan Guldbæk spiller hyggemusik under spisningen, og derefter spilles der op til dans. Kl. 22.00 siger vi
tak for i aften.
Prisen for arrangementer er kr. 250,00 pr. person. Sidste
frist for bindende tilmelding er den 26. januar 2019, til
bestyrelsen.
Generalforsamling
Onsdag den 6. marts 2019 kl. 14.00, afholdes den årlige
ordinære generalforsamling i i 3F´s mødelokaler, Hadsundvej 184, indgang Metal på 2. sal. Se dagsorden på
www.postpensionisterne.dk under lokalklubben.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Klubben er vært ved kaffe og brød.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffe m.v. senest
mandag den 20. februar.
Bankospil
Onsdag den 24. april 2019 kl. 19.00 samles vi til bankospil i 3F´s mødelokaler, Hadsundvej 184. Der er som altid
gode gevinster. Prisen for 3 plader, en øl/vand, kaffe og
brød er kr. 75,00. Ekstra plader kan købes for kr. 10,00 pr.
stk. Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest d.
17. april 2019.
Bustur til Spreewald/Dresden med Nilles Busrejser
– den 20. til den 26. maj 2019. Se den fulde rejsebeskrivelse og læs alt om turen på www.postpensionisterne.
dk under lokalklubber.
Leif Aage Hansen

Aktiviteter i 2019
Vi har forsøgt at lave et alsidigt program.
Prisen for de enkelte dage er fastsat, så den dækker de
faktiske omkostninger.
Meld jer til arrangementerne, så I kan møde tidligere
kolleger, selv om Postvæsenet ikke fylder meget, når vi
mødes.
Har I viden om mulige medlemmer, hører vi det gerne,
så vi kan få dem med i klubben. Der er jo efterhånden
blevet fyret mange i vores gamle firma, så dem skal vi da
gerne have fat i, så de kan blive en del af vores fællesskab.
Har I ønsker om at have gæster med, er de velkomne,
hvis der er plads. Der udsendes invitation ca. en måned
før hvert arrangement, men I må selvfølgelig gerne
melde jer til flere arrangementer på én gang.
Torsdag 7. februar - Ålsrode Smede & Maskinfabrik
Torsdag 28. marts – Generalforsamling på Gjerrild Kro
Torsdag 4. april – Generalforsamling i PL, Fredericia
Torsdag 2. maj – Dansk motor & maskinsamling
Torsdag 5. september – Danish Crown
Torsdag 3. oktober – Fornæs Skibsophug
Torsdag 5. december – Julebowling og julefrokost
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POSTPENSIONISTERNE
DJURSLAND & MOLS

Mandag d. 28/1 Kl.14.30
Hanne Trane vil denne dag fortælle lidt om det, hun har
beskæftiget sig med i sit arbejdsliv.
Mandag d. 25/2 Kl. 14.30
Ord. Generalforsamling. Klubben er vært med lidt spise
ligt, øl og snaps. Hvis man ønsker at deltage i spisningen, er tilmelding nødvendig og senest den 11 februar.
Mandag d. 25/3 Kl. 14.30
Bent Andersen kommer og fortæller om Fynske jernbaner (Kertemindebanen?)
Mandag d. 29/4 Kl. 14.00
Besøg hos kunstneren Jens Galschiøt i hans galleri, Banevænget 22, Odense N. (sidegade til Bogensevej) med
rundvisning og kaffe. Pris 50,00 pr. person.
Onsdag d. 29/5
Forårsudflugt: arrangørerne vil fremlægge forslag til
generalforsamlingen, hvor vi tager drøftelse af
af mulighederne.
Mvh. Bestyrelsen

POSTVÆSENETS PENSIONIST
FORENING I FREDERICIA
Aktivitets kalender
Onsdag den 5. december 2018 kl. 17.30
Generalforsamling og julemiddag på Oven Vande.

Det fulde program kan findes på www.postpensionisterne.dk under lokalforeninger. Har I forslag til aktiviteter,
Onsdag den 16. januar 2019 kl. 12.30
hører vi gerne fra jer. Skriv eller ring til os.
Frokostmøde i 3F´s lokaler på Venusvej.
Der serveres 3 stk. håndmad og en øl eller vand. ForeLis Severinsen, Henning Pedersen & John H. Nielsen
drag med Kirsten Madsen over emnet fra ”Københavnertøs til bondekone”. Der sluttes med kaffe og kringle.

ØSTFYNS POSTSENIORER

Onsdag den 19. februar 2019 kl. 14.00
Banko i 3F´s lokaler på Venusvej.
Ketty Kilde

Aktivitets kalender for vinter/forår 2019
Mødested: Fagf. 3F. Vestergade 5800 Nyborg.
Indkørsel via Føtex/ T Hansen
Indgang til mødelokale nær T Hansen.
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Tirsdag den 11. december 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Tirsdag den 15. januar 2019
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Tirsdag den 5. marts 2019
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Onsdag den 3. april 2019
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag den 4. april 2019
Generalforsamling
Messe C Fredericia

Mandag d. 8. til onsdag d. 10. april 2019
Pensionistkursus II
Rørvig Centret

Mandag d. 13. til onsdag d. 15. maj 2019
Pensionistkursus III
Rørvig Centret

Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia

