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Leder

Johnny Madsen
Formand

Nyt år med overenskomstforhandlinger
og turbo på omstillingsprocessen i
Post Danmark
Når dette nummer af Posthornet er på gaden, har
vi lagt 2017 bag os, og jeg kan byde læserne velkommen til et nyt år, hvor vi håber på forsat fremgang for Landsforeningen og et godt resultat af
forhandlingerne om overenskomstfornyelsen på
statens område

Forhandlingerne forløb ikke uden
sværdslag mellem de to landes
regeringer.

For statspensionisterne er det vitalt, at Centralorganisationers Fællesudvalg, der fører forhandlingerne med innovationsminister Sophie Løhde,
har vedtaget at ville videreføre Landsforeningens
krav om, at regulering af tjenestemandspensionen fastsættes til den af overenskomstrammen,
der afsættes som den samlede lønsum.
Forhandlingerne har midlertidigt været sat på
standby, fordi lønmodtagernes organisationer har
indgået en musketered om ikke at ville forhandle,
indtil der er fremskridt i forhandlingerne om en ny
arbejdstidsaftale for lærerne, hvis arbejdstid i 2013
som led i et politisk indgreb blev reguleret af en
lov - efter en længerevarende konflikt.

nødvendig kapitaltilførsel til PostNord for at kunne realisere transformeringen af kriseramte Post
Danmark.
Forhandlingerne forløb ikke uden sværdslag mellem de to landes regeringer. Og den svenske fagorganisation, Seko Posten, benyttede lejligheden
til at kuppe de to danske medarbejderrepræsentanter ud af PostNords koncernbestyrelse.
Med aftalen er der sikret Post Danmark arbejdsro til at gennemføre sin omstillingsproces. Det
er godt for det danske samfund. Det er godt for
medarbejderne. Og det er godt for virksomheden,
hvis topchef, Peter Kjær Jensen, da heller ikke i sin
nytårshilsen til dette nummer af Posthornet lægger skjul på sin optimisme.
Der er også grund til optimisme i Postpensionisternes Landsforening. 2017 blev igen et godt og
fremgangsrigt år.
Jeg ser med forventning og glæde frem til at dele
denne optimisme og fremtidstro med rigtig mange medlemmer på generalforsamlingen i april.

Johnny Madsen
Formand

Efter langstrakte forhandlinger indgik den danske og svenske stat i oktober 2017 en aftale om
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Af adm. direktør Peter Kjær Jensen

Godt nytår i en
omskiftelig tid
2017 blev et på alle måder begivenhedsrigt år for PostNord. Noget af
det kunne vi sagtens have undværet, men langt det meste trak i den
rigtige retning og viste, at vi her i
Danmark allerede er nået langt i bestræbelserne på at transformere virksomheden. Faktisk vil jeg mene, at vi
på bare et år har nået lige så meget,
som vi under mere normale omstændigheder ville have brugt 3-5 år
på. Men vores situation er heller ikke
normal. Vi har fart på for at få rettet
op på en alvorlig situation som følge
af det massive brevfald.
Vi har bygget tre nye pakketerminaler, og den fjerde af slagsen ser
dagens lys i Køge i løbet af foråret.
Vi har åbnet et fantastisk TPL-lager i
Køge, der styrker e-handlernes muligheder for hurtig og fleksibel levering. Vi har gjort klar til at introducere
Ny Produktionsmodel - og fået ejernes opbakning til planen. Vi har sæn-
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ket omkostningerne betragteligt. Og vikle og skabe værdi. Ikke at gøre
nok så vigtigt; vi er i fuld gang med at noget, ville helt sikkert være det
værste, vi kunne gøre i en situation,
vinde kundernes tillid tilbage.
hvor næsten 90 procent af vores kerJulen blev en fantastisk understreg- neprodukt på mindre end to årtier er
ning af, hvor meget vi egentlig kan, forsvundet.
når vi lykkes. Med over ti millioner julepakker satte vi ny rekord, og trods Vores transformation fortsætter derdet store pres på vores terminaler, for med uformindsket kraft i 2018.
distribution og posthuse oplevede vi Heldigvis har vi de bedste medarsamtidig en bemærkelsesværdig høj bejdere, der både vil og kan yde den
indsats, som er nødvendig for at vi for
kundetilfredshed.
alvor kan blive den logistik- og kom2018 har vi udråbt til Kundens år. munikationsvirksomhed, kunderne
Alt, hvad vi gør, skal give mening og helst vil gøre forretninger med.
værdi for vores kunder og for vores
bundlinje. Derfor skal vi naturligvis PostNord er på rette vej, og med
også bygge videre på den høje kvali- dette lovende udgangspunkt vil jeg
tet, som vi fik demonstreret i julepe- ønske jer alle i Postpensionisternes
Landsforening et rigtig godt nytår.
rioden.
Forandringer er ikke altid nemme.
Det kan være hårdt at sadle om og
gøre tingene på en ny måde. Men
forandringer er også med til at ud-

Af Per Lund Simonsen

Et uskønt og langstrakt
forhandlingsforløb
Efter næsten et års højspændte forhandlinger indgik ejerne – den svenske og danske stat – i oktober 2017 en aftale
om kapitaltilførsel til PostNord som led i planerne om en
nødvendig omstilling af Post Danmarks produktionsapparat. Forhandlinger, der i høj grad blev præget af svensk
arrogance og ulyst til at påtage sig et medansvar.

Post Nord får med aftalen tilført 1,7
milliarder, heraf skal den danske stat
punge ud med de 1,4 milliarder. Det
er langt fra udgangspunktet forud
for forhandlingerne, hvor det var forventet, at Sverige som en selvfølge
ville bidrage med, hvad der svarer til
svenskernes ejerandel på 60 procent.
Det ville svenskerne ikke, og forhandlingerne blotlagde en eklatant
mangel på solidaritet fra deres side.
Og den svenske regering lod oven
i købet sive, at den ikke var bleg for
at føre Post Danmark ud i decideret
konkurs.
Som et plaster på såret, blev der i
aftalen indskrevet en passus om,
at Sverige vil betale mest, hvis den
svenske del af PostNord kommer i tilsvarende problemer som Post Danmark, men der er næppe tvivl om, at
forløbet ikke har været befordrende
for det fremtidige samarbejde.

En kostbar og psykisk belastende forsinkelse
Allerede i begyndelsen af 2017 stod
det klart, at Post Danmark havde behov for kapitaltilførsel for at kunne
gennemføre en omstilling af sit produktionsapparat, nødvendiggjort af
det dramatiske fald i brevmængderne siden årtusindeskiftet.

I koncernbestyrelsen er der i alt 3
medarbejdervalgte medlemmer og 3
suppleanter, men med dette skridt er
de danske medarbejderes interesser
ikke længere repræsenteret i bestyrelsen, hvor magten nu er afgørende
Det efterfølgende forhandlingsfor- forskubbet til ulempe for de danske
løb tjener hverken de svenske eller interesser. Det forekommer urimeligt.
danske forhandlere til ære og efterlader umiddelbart indtrykket af inkom- Epilog
petente politikere på begge sider af Afslutningen på svenskekrigen, som
Øresund, der i hvert fald ikke levede den er blevet kaldt, løste trods alt op
op til det kendte mantra om rettidig for den usikkerhed, der har været om
omhu.
PostDanmarks fremtid, og som helt
klart har påvirket mange af dens kunSagen blev trukket i langdrag. Og der og ikke mindst dens medarbejrent bortset fra, at den kostede Post dere.
Danmark et trecifret millionbeløb, så
har den ikke mindst for medarbej- Men den blotlagde også en medejer
derne været en stor psykisk belast- af PostNord – den svenske regering –
ning - de blev holdt i uvished og så som kynisk vægrede sig ved at redde
at sige taget som gidsler i et uskønt koncernen som sådan, og som helt
og bizart forhandlingsforløb.
exceptionelt indirekte truede med at
lade Post Danmark gå konkurs.
Frænde er frænde værst.
Magtbalancen i koncernbesty- Når der skal findes politiske løsninger
på et større problemkompleks
relsen forskubbet.
Den svenske regering viste under i en mellem to lande fællesejet
forhandlingerne om PostNord en statsvirksomhed, vil der uvægerligt
udtalt mangel på solidaritet, men komme nogle sammenstød mellem
mere overraskende er det, at de to nationale interesser og virksomhedanske medarbejderrepræsentanter dens interesser.
i koncernens bestyrelse blev skubbet
ud af deres svenske søsterorganisa- Det må være den lære, der kan udledes af den kontroversielle og ulyksation, Seko Posten.
lige postale svenskekrig.
Post Danmark er ikke før blevet subsidieret af staten, men i marts måtte
virksomheden krybe til korset, gå
til ejerkredsen og anmode om en
økonomisk håndsrækning.
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Foto: Ketty Kilde

Glade festdeltagere.

Bestyrelsen

Deltagere i general

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Livets gang i foreningen
Eftersårsfest torsdag d. 26. oktober kl. 17.30 i
Fuglsangscentret.
88 medlemmer deltog i festen. Det er dejligt, at så mange støtter op om vores arrangementer.
Der var kommet en ny køkkenchef på Fuglsangscentret,
som vi forhandlede menuen med. Aftalen sluttede med,
at hun denne gang fik frie hænder til at sammensætte
menuen, så vi vidste ikke, hvad vi skulle spise. Det var en
god oplevelse: Kalvesteg stegt som vildt med alt tilbehør.
Desserten var æble, æble og æble, det lød lidt mærkelig,
men var en god overraskelse. Desserten bestod nemlig
af æble is, æblemousse, æblesne og små æblekugler –
en meget flot dessert – ros til køkkenchefen.
Efter spisningen blev vi underholdt af ”Harmonika Banditterne” fra Kolding. Der var fællessang og solonumre.
Fin underholdning – endda med besøg af ”Hansi Hinterseer” – et festligt indslag.” Harmonika Banditterne” spillede før og efter kaffen. Aftenen sluttede som sædvanlig
med sangen ”Sku gammelt venskab… ”. Alt i alt en god
og vellykket aften.

Juleturen den. 15. november 2017
Onsdag den 15. november var vi klar til den store Juletur
med efterfølgende julefrokost.
Vi mødtes kl. 9.00 på banegården. Der var 73 tilmeldte,
men der er altid nogle afbud, så vi var 67 medlemmer og
gæster, som kørte mod Fleggaard. Her handlede vi ind
til julen i store indkøbsvogne. Vanen tro fik mange af os
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købt rigeligt ind, så bussens bagagerum blev fyldt godt
op. Indkøbsturen var som altid en fornøjelig oplevelse.
Igen i år måtte vi konstatere, at snapsen havde været på
tilbud ugen før – desværre, men sådan kan det jo gå! Efter de mange og gode handler af sødt og vådt hos Fleggaard, kørte vi mod restaurant Knapp i Løjt. Her skulle vi
indtage julefrokosten.
Restauranten ligger på Løjt land, et stykke udenfor
Aabenraa. Vi kom til restauranten, der både ude og
inde var flot og festligt pyntet op – så julestemningen
indfandt sig straks. Julestemningen steg yderligere et
par grader, da maden begyndte at dukke op. Ros til restaurant Knapp for såvel julefrokost, betjening som udsmykning. Vi har bestilt igen i 2018. Efter nogle hyggelige
timer var tiden inde til, der skulle brydes op, og hjemturen mod Fredericia kunne påbegyndes. Mætte og godt
tilpasse, fandt alle hurtig deres pladser i bussen. Vi kom
en smule senere hjem end planlagt, men hvad gør det,
når dagen har været god.

Generalforsamling den 7. december kl. 17.30
102 deltagere mødte frem - et ret flot fremmøde.
Valget af dirigenten blev hurtigt overstået - valgt blev
Ingolf Nielsen. Han takkede for valget og gav - efter at
have konstateret generalforsamlingen var lovlig indvarslet - ordet videre til formanden Johannes Pedersen,
som berettede om årets gang. Han begyndte med en
trist oplysning – 8 af foreningens medlemmer var afgået

forsamlingen

Julefrokost på Knapp

Tak til Bente Sørensen

ved døden. De blev mindet ved et kommer med ved næste brevud- Det var sidste gang, han spillede for
sendelse.
minuts stilhed.
os, idet han nu går på pension. Vi takker for mange gode aftener.
Ved
samme
lejlighed
udsendes
et
Et enkelt nyt medlem kunne formanden byde velkommen, med op- årsprogram for de planlagte aktivite- Så var turen kommet til udtrækning
fordring til at deltage i foreningens ter i foreningen, så I kan få sat kryds i af kurve og uddeling af vin til alle
aktiviteter. Herefter orienterede for- kalenderen.
bude, Niels Henrik for tak for hjemmanden om afholdte bestyrelsesmesiden, og til mig for at skrive i blamøder og om foreningens arrange- Så til det mere alvorlige. Der var 6 det. Tak.
menter – alle med god tilslutning. personer på valg - Bente Sørensen
Arrangementerne er omtalt i tidli- ønskede ikke genvalg, men resten På bestyrelsens vegne takker vi Benmodtog genvalg. I stedet for Bente te for godt samarbejde og som refegere numre af Posthornet.
blev Leif Ricard Madsen valgt. Han rent. Bente jeg vil komme til at savne
Dernæst fik Erik mulighed for at var ikke til stede, men have givet en dig, nu er jeg ene høne i kurven - så
fremlægge regnskabet for 2017. fuldmagt til Johannes. Den nye be- nu må jeg kagle for to.
Sædvanen tro havde han styr på alle styrelse består af Johannes Pedersen, Eigil Refsgaard, Bjarne Sørensen, Aftenen sluttede som sædvanlig. Vi
regnskabets detaljer. Tak til Erik.
Ketty Kilde, Erik Svendsen Nielsen ønskede hinanden en god jul samt
Ejgil fortalte om fremtidige udflug- og suppleanterne Kjeld Krüger og et godt nytår og på gensyn i 2018.
ter, møder og arrangementer. Vi hå- Leif Ricard Madsen. Som revisor
ber på mindst lige så stor deltagelse i blev Preben Larsen genvalgt. Under Godt Nytår
eventuelt blev der blev stillet et par Ketty Kilde
2018 som i 2017.
spørgsmål om vores musik valg, men
Så fik jeg (Ketty) lov til at fortælle da det også er et spørgsmål om priom den planlagte ferietur til Mon- sen, har vi ikke så bredt et udvalg. Vi
tenegro. Det bliver en spændende tænker over det. Ingolf og Johannes
tur, som jeg har tilrettelagt i sam- takkede for god ro og orden under
arbejde med Nilles Rejser. Det er et generalforsamlingen.
helt nyt rejsemål for Nilles Rejser.
Jeg kender ikke landet, men Pre- Så nu til det, vi alle ventede på, den
ben (min mand) har været der for dejlig julemad. Maden levede desmange år siden, og han fortæller, værre ikke op til vores forventninger.
at det er et utroligt flot land. Turen Ærgerlig da nu prisen var steget på
finder sted fra d. 12. til d. 19. maj såvel mad som vin. Til maden, og re2018. Nærmere program om turen sten af aftenen spillede Peter Askou.
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Foto: Carsten Majgaard Nielsen

Københavns postseniorer

FORMANDEN BYDER FOLK

En af de smukke bygninger

Derfor disse linjer.
Bussen var proppet. Både med en
morgenfrisk chauffør, en guide, seniorer, øjenåbnere og et velsmurt
snakketøj, thi mange af deltagerne
havde ikke set hinanden i op til flere
dage, så der var nok at snakke om.
Utroligt nok var der plads nok på
stemmebåndene til, at sangbogen/
hæftet blev flittigt benyttet.

som fik sådan en røvfuld af de allierede under krigen, at man havde
svært ved at tro, at den nogensinde
kunne blive beboelig igen. Mursten
og glas, alt lå spredt over det hele.
Men tyskerne fik samlet stumperne
sammen, og som en anden fugl FØNIX genopstod en smuk by med bl.a.
et effektivt transportsystem og efter
genforeningen, mange farvestrålende bygninger - i skarp modsætDet var måske årsagen til, at bussens ning til kommunismens noget mere
køleskab blev frekventeret ganske glansløse arkitektur, og den er der
ofte. Til al held var det et af de større stadig en del eksempler på.
af slagsen.
Et sejlivet rygte vil vide, at Dresden
var en af de første tyske byer til at
På gyngende grund
Selvom vi var på gyngende grund indføre Weihnachtsmarkt for flere
mellem Gedser og Rostock, var fær- hundrede år siden, og onde tunger
gen leveringsdygtig i en velassorte- påstår, at en del af de produkter, der
ret frokostbuffet. Idet den var inklu- faldbydes, har været med fra starten.
deret i prisen, kunne vi ligeså godt
gå til angreb. Fadølshanen var til fri Til julemarkedskendere kan det oplyses, at der ikke er meget nyt under
afbenyttelse.
solen, eller sneen vedr. boder, der
Bussen vejede en del mere, da vi indeholder Glühwein og Bratwurst.
kørte fra borde, men i land kom vi, Alle afskygninger og smage findes
og til Dresden kom vi, dog med en- samt alskens tingeltangel af intetsikelte Pit-stop, naturligvis. Til byen gende produktioner.
8 | Posthornet februar 2018

Videre beskrivelse vil være spild af
spalteplads, lige bortset fra, at en
del af juleudsmykningen havde fået
et ekstra element, som bestod af en
slags overdimensioneret ”betonlegeklods”. Dette for lissom at forhindre
eventuelle overtrætte lastbilchauffører eller vildfarne bilister i at parkere
ulovligt blandt de festklædte besøgende. Engleskaren var iført en form
for Polizei Dress, og i stedet for flammesværd, var de bevæbnet med lidt
mere nymodens artilleri.
Det skabte en vis form for tryghed,
eller osse havde glühweinens formildende indflydelse sin andel i den
afslappende atmosfære/stemning.
Men der fandtes dog boder, hvor
man kunne pirre smagsløgene med
en kølig og velskænket ”bier vom
fass”.
Denne signatur undrer sig til stadighed over de utrolige mængder kalorierige Produkter, som befolkningen
haler indenbords. Var der nogen,
som sagde ”fede pølse Tyskere”?
Nord for grænsen er det helt anderledes dufte, der kildrer næseborene,
såsom gran, klementiner, klejner,
brunkager, sprød svær ol. Her findes
osse håb for anderledes spisende, fx
som vegetaren, der kom ind på en
restaurant og bestilte en selleristeg
med svær. Med svær? Ja. GRØNSVÆR!
Nu var det jo ikke kun øl og pølser det
hele. Selvom det er en meget vigtig
ingrediens i det sociale samvær på et
marked, så der var minsandten også
plads til et par kulturelle udskejelser.
Bl.a. et besøg på fabrikken, der producerer det berømte og ikke helt billige
Meissenporzellan, og som samtidig
er et museum. Det var en oplevelse.

KET ADLYDER
Det mest imponerende var, så godt dansk de udøvende
kunstnere forstod under rundvisningen. Det eneste, der
sådan set manglede, var en afdeling af ”det muntre køkken”, så havde besøget både været perfekt og en kende
mere fornøjeligt. Men som trøst havde de en flot café.
Derudover var der de obligate besøg i kirker og Katedraler med dertil tænding af et lys; da undertegnede ikke
var i besiddelse af et fyrtøj, må andre berette om dette.

En frelser født
Ifølge det religiøse vanvid, blev en såkaldt frelser født for
flere tusinde år siden for at skabe fred og fordragelighed
mellem folk her på jorden. Det står der. Tiderne har så
sandelig skiftet, for andre østerlandske repræsentanter har en lidt anden opfattelse af at formidle det glade
budskab på, og det på en noget mere eksplosiv måde.
Det oplevede vi ikke de dage. Måske var disse forkyndere
anderszwo engagiert, så idyllen var intakt. Med hensyn
til den efterhånden sindssyge verden, vi lever i, er det
ganske betryggende at have en medicinmand med på
rejsen, så eventuelle indvortes skader hurtigt kan blive
repareret. Dertil er et betragteligt antal øjenåbnere et
fremragende middel til at få indre legemlige genvordigheder bragt på fode igen.

Julemarkedet

InterCityHotel kan anbefales. Foruden flotte værelser,
fin service og imponerende morgenbuffet, er det værd
at nævne, at menukortet til aften var leveringsdygtig af
meget variable kyllingeretter, som til akkompagnement
af liflig VinoFino gled ned. Andre havde større glæde af
desserten.
Det så ud, som om en og anden havde reserveret lidt
likvid kapital til et besøg i en grænsehandel, for taskerne
så i al fald tunge ud efter besøget. Bare nu godterne kan
overleve, til det bliver jul.
Igen har bestyrelsen formået at skabe en mindeværdig
tur. Hvis nu alle disse linjer kommer ubeskåret i POSTHORNET, er det blevet 2018, og måtte alle i PL have haft
en god jul og et godt nytår.
Måske på genhør fra
Flemming Rasmussen,
Mørkhøj.

En flødebolle bod
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Foto: Paul Erik Holmgaard

Pensionistklubben Posten Silkeborg

Besøg på Danfoss
Den 21. november kl. 9.00 mødte 17 personer op på
p-pladsen uden for Danfoss fabrikken i Hårup.

Danfoss i Silkeborg

Under rundvisningen i de gule veste.

Vi mødes på P-pladsen

En guidet rundtur.
Vi havde fået lov til at komme på en guidet rundtur. Ved
hoveddøren mødte vi Mariann og Christian, der skulle
være vores guider. Først skulle vi skrive os ind, hver for
sig, og have et gæstekort på. Derefter blev vi ført ind i et
showroom, hvor der stod kaffe og rundstykker med rullepølse, ost og marmelade samt en skål med frugt, det
hele til høflig selvbetjening.

Danfoss er en international koncern, der er førende inden
for forskning, produktion og udvikling af mekaniske og
elektroniske komponenter samt systemløsninger. Virksomhedens mest kendte produkt er termostater til varmeregulering, men Danfoss har også en bred produktportefølje inden for sol- og vindenergi samt fjernvarme
og fjernkøling.

Christian fortalte, at Danfoss lavede den første termostat
Christian satte derefter gang i en film om Danfoss, der i 1952 på fabrikken på Als. I 1979 begyndte produktionen
varede ca. 10 min. og sluttelig en film på 4 min. Filmene på fabrikken i Silkeborg, og i dag laver de 8–10 millioner
var godt nok på engelsk, men nu havde vi fået et lille termostater om året på fabrikken.
indblik i, hvad Danfoss laver.
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Robotter lavede hver sin enhed
Vi blev delt op i 2 grupper, iført sikkerhedstræsko, sikkerhedsbriller og en gul vest, hvorefter Mariann og
Christian tog hver sin gruppe på en fantastisk rundtur på
fabrikken. Vi så, hvordan maskiner (robotter) lavede hver
sin enhed og derefter blive sendt videre til den næste
robot for at blive samlet til en lidt større enhed. Derefter
bliver de sendt videre til den næste robot osv., hvor vi til
sidst så hvordan en termostat kom ud for at blive pakket
i en kasse, klar til at blive sendt ud i verden. Vi gik ca. 2
km. rundt på fabrikken.
Mariann kunne fortælle, at i 1984 var fabrikken fuld automatiseret, og da produktionen startede i Silkeborg, var
de ca. 450 medarbejdere. Nu er de ca. 100 medarbejder,
der arbejder i 3 holds skifte.
I 2007 beskæftigede Danfoss omkring 6.000 i Danmark
og cirka 14.000 i udlandet.
Danfoss har i dag 56 fabrikker i 18 lande og salgsselskaber i 47 lande. I 2012 havde Danfoss en omsætning på
34 milliarder kroner og en global medarbejderstab på
23.201. Hovedsædet er beliggende i Nordborg på Als.

Flere spørgsmål
Efter rundturen mødtes vi alle igen for at komme af med
sikkerhedstræsko, sikkerhedsbriller og den gule vest. Vi
sluttede af i det showroom, hvor vi var mødtes, her var
der flere spørgsmål, som vi så fik svar på.
Da der ikke var flere spørgsmål, overrakte Paul Erik 2
flasker vin til Mariann og Christian med en STOR tak for
rundvisningen – den var bare SUPER. En meget spændende formiddag, selv damerne var begejstret.

Tak for en fantastisk formiddag
Til sidst skulle vi aflevere vores gæstekort og skrive os ud
af fabrikken. Da vi igen stod på p-pladsen var der gået 2½
time – vi 17, der var med, vil sige tak for en fantastisk formiddag på Danfoss, og til jer der ikke kunne være med, I
GIK SØRME GLIP AF NOGET.

Begravelseskassen
Af 26. maj 1893.
Afholder sin årlige generalforsamling lørdag
d. 17. marts 2018 kl. 13.00
i ” Spurvegården ” Kirkegade 15, 2650 Hvidovre.
(Nyt sted i forhold til sidste år).
Dagsorden er som følger:
Protokol og beretning
Regnskab
Fastsættelse af begravelseshjælp
Indkomne forslag
Valg ifølge vedtægterne
Repræsentationsudgifter
Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest
den 10. marts 2018.
Tilmelding nødvendig på tlf. 29414426 til
Hans Henrik Hansen.
Tilmelding kan også foregå via
E mail: bdhh@mail.dk.
Sidste frist for tilmelding er
mandag den 12. marts 2018.
	Bestyrelsen består af følgende
medlemmer:
Formand Hans Henrik Hansen
Næstformand Niels Ringborg
Kasserer Bent Larsen
Ole Thillemann & Ib Sørensen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Paul Erik Holmgaard
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2018
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 12. april 2018.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 12. april 2018 kl. 11.00 i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl. 10.00, og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.30.
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 2018.
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 2018.
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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,
Ældreydelser/-pleje og Glæden ved livet. En udflugt
bliver der også tid til.
Pensionistkursus II afvikles i dagene fra den 16. – 18. april 2018.
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 2018
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 | 16. – 18. APRIL 2018

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.
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Foto: Simon G. Simonsen

Gæster fra jubilæumsfesten

Årets gang hos Postpensionisterne Vestjylland

25 års Jubilæum
Postpensionisterne Vestjylland blev
oprettet den 20. oktober 1992 på
Ringkøbing Postkontor, hvor 20
postpensionister mødte frem og besluttede at starte en pensionistklub.
Klubben strækker sig fra Varde i syd
over Ølgod, Tarm, Skjern, Ringkøbing til Lemvig og Thyborøn i Nord.
Klubben har for nuværende 80 medlemmer. Det højeste nogensinde.
Vore arrangementer har deltagelse
af mere end halvdelen af medlemmerne.
Gennem årene har klubben arrangeret mange endags udflugter til kendte og mindre kendte steder i Jylland
og på Fyn. De sidste par år har vi forsøgt os med udflugter med 2 overnatninger. Med god tilslutning. Det
vil vi fremover arbejde videre med.
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Vort udflugtsprogram 2017
har set sådan ud:
25. april: Heldagstur til Horsens med
besøg i Horsens Statsfængsel og
midtbyen. På grund af snevejr måtte
vi aflyse den medbragte frokost i det
grønne og spiste den lige uden for
fængslet. Efter et spændende besøg
i fængslet, gik vi tur i gågaden og
sluttede dagen af med en særdeles
fin middag på Sdr. Omme Kro. Det
kan anbefales.

besøg, hvis der går en alarm. Efter
besøget, kørte vi videre til Skjern Å
Naturcenter, hvor vi traditionen tro
grillede store saftige bøffer og pølser, efterfuldt af kaffe og hjemmebag. De mest aktive vandrede 3 km
langs Skjern å. En rigtig fin dag.

21. – 23. august: 3 dages bustur til
Hamburg med Riis Rejser. 35 deltagere, vi havde 3 skønne dage med
godt vejr. Havnerundfart, besøg i
Wunderland, by-rundfart og ud at
14. juni: Besøg på Ølstrup Vand- spise i Skt. Pauli. Et tilpas program
værk. Det sidste nye inden for mo- med mulighed for shopping på
derne vandværk. Værket er nybyg- egen hånd.
get. Værket forsyner store dele af
Ringkøbing Skjern Kommune med 3. oktober: Virksomhedsbesøg på
rent drikkevand til ca. 20.000 indbyg- Plastix i Lemvig. Plastix er en 3 år
gere. Værket er fuldautomatiseret. gammel virksomhed, der arbejder
Der kommer kun medarbejdere på med at genanvende brugte fiske-

Gæster fra jubilæumsfesten

garn, som er et kæmpeproblem i alle
europæiske havne. De brugte garn
bliver skilt ad, renset og gennemgår
en lang proces, hvor de bliver omdannet til plast granulat, som bruges
i plastindustrien. Diverse metaller
bliver ligeledes frasorteret og solgt.
Virksomheden er fortsat under udvikling.

Festen blev holdt med en fin 3-retters menu med drikkevarer ad libitum, sange, taler, underholdning og
musikledsagelse af Nicolai Løvstrøm.
Inden middagen skulle deltagerne
gætte, hvornår ½ flaske snaps, der
havde været frosset ned i en liter
vand, ville slippe isen omkring flasken. Det tog 4 timer og 5 min.

Efterfølgende fik vi en god frokost Vinderen vandt flasken.
på Lemvigs nye Sportsrestaurant og
Bowlingcenter. Vi sluttede af med en Simon G. Simonsen
guidet tur rundt i den gamle del af Formand
Lemvig by samt så det nye havne anlæg med den kendte højvandsmur.

½ fl. Snaps
til ”optøning”

Den 24. november: Mødte 64
medlemmer op i Søndervig Beach
Bowl til generalforsamling og 25 års
jubilæumsfest.
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Pro
kursus gram til nede
nnæv
kan s
www.p es på vores h nte
je
ostpen
sioniste mmeside
rne.dk

Postpensionisternes Landsforenings

Pensionistkursus III
Der afvikles i dagene fra den 14. – 16. maj 2018 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 2018
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 | 14. – 16. MAJ 2018
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

Program for første halvår 2018.
Tirsdag d. 30. januar kl. 15.00.
Her kommer en markant skikkelse, nemlig Mattias
Tesfaye (f. 1981). Han er uddannet murer og medlem af
Folketinget for Socialdemokratiet. Mattias er en iøjnefaldende aktør i det politiske landskab, som ikke er bange
for at tale roma midt imod. I en bog fra 2017, ”Man kan
ikke fortryde en omelet”, retter han et skarpt og kritisk
lys på sit partis udlændingepolitik fra Anker Jørgensen til
Mette Frederiksen. Det bliver utvivlsomt en interessant
eftermiddag i selskab med Mattias Tesfaye.
Tirsdag d. 27. februar kl 15.00
Dagens gæst behøver ikke nogen nærmere præsentation. Hans Engell (f. 1948) har været Forsvarsminister,
Justitsminister, leder af Det Konservative Folkeparti og
chefredaktør på Ekstra Bladet. Han er en skarp politisk
analytiker og en hyppig anvendt politisk kommentator
i radio og på TV. Hans Engell er en meget efterspurgt
foredragsholder, og vi er glade for, at det lykkedes at
engagere ham.
Tirsdag d. 27. marts kl. 15.00.
Holder vi vores ordinære generalforsamling.
Indkaldelse vil blive sendt til alle medlemmer.
Tirsdag d. 24.april kl. 15.00.
Sognepræst i Hellig Kors Kirke, Andreas Christensen
(f.1969), vil holde et foredrag/causeri, hvis emne er ”Matador og modernitet – hvordan blev vi dem, vi er”. Han
har været feltpræst i Afghanistan -det bliver der måske
tid til at høre lidt om – og en blændende foredragsholder, der har genoptaget oldtidens mnemoteknik og
derfor taler uden manuskript.
Tirsdag d. 29. maj. Skovtur til Andelslandsbyen
Nyvang syd for Holbæk.
Vi mødes ved Herlev station kl. 9.30. Deltagerprisen er
som sidste år kr. 275, - pr. person. Vi må som sædvanlig
have ledsager med.
Du må gerne tilmelde dig i god tid på møderne eller
telefonisk/pr. mail til Ingelise Frisendahl:
tlf.: 30 20 71 84, mail: liseinge@webspeed.dk
Såfremt du tilmelder dig på tlf. eller mail, bedes du indsætte betalingen på klubbens konto i Den Danske Bank
1551 350 8560. Men husk at skrive skovtur og navn.

PENSIONISTKLUBBEN POSTEN
SILKEBORG

NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN

Onsdag den 21. februar. Teateraften på Silkeborg
Ny Teater, Gjessøvej 40C.
Atter engang skal vi se revyen, der har fået titlen ”Revyen
– helt ude i skoven”. I en svær tid, hvor der er nye ledere
overalt, hvor byen forandrer sig, og grænserne trækkes
op, og hvor det sjove måske gemmes lidt af vejen, så er
det meget svært at lave en revy. Det gør de alligevel, for
neden under det hele bobler humoren frem. Vi møder
kl. 18.30 præcis. 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 i pausen er der kaffe. Drikkevarer
er for egen regning.
Tilmelding senest onsdag den 14. februar, på tlf. 4080
8700 eller på mail: peh@fibermail.dk.
Onsdag den 14. marts kl. 14.00 er der sammenkomst for klubbens medlemmer på postkontoret
på Kejlstrupvej.
Vi håber at få besøg af den nye postmester, der vil
fortælle lidt om Post Nord Danmark lige nu. Forhenværende overkontrollør ved Silkeborg Postkontor, Mogens
Grejsen, kommer igen, denne gang vil han fortælle lidt
om sit liv uden for Posten, særlig fra Herskind. Klubben
er vært med kaffe og brød.
Tilmelding senest fredag den 9. marts på tlf. 4080 8700
eller på mail: peh@fibermail.dk.
Onsdag den 18. april kl. 11.00 ”Kør selv tur” til
Skovgaard Gårdbutik, Horsbjergvej 1, 8653 Them
De startede med kødsalg i 1997, fordi de gerne ville give
andre muligheden for at få gode smagsoplevelser. Kvalitetskødet fra Skovgaard var starten på alt det, gårdbutikken senere har udviklet sig til. I dag har Skovgaard eget
opskæringsrum, kølerum til modning og pølsemageri.
De har veluddannede slagtere, der står for udskæring
og fremstilling af røgvarer og pålæg. Hemmeligheden
bag den høje kvalitet af kødet handler blandt andet om
dyrevelfærd, gammeldags krogmodning af kødet, og at
kødet kommer fra egne kødkvæg og frilandsgrise. Efter
en rundvisning får vi frokost (tapas) ca. kl. 12.30. Pris for
medlemmer 150,- kr. og 175,- kr. for ledsager.
Tilmelding senest tirsdag den 10. april på tlf. 4080 8700
eller på mail: peh@fibermail.dk.
Paul Erik Holmgaard
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NYT fra
klubberne

VESTERBRO OG PAKKEPOSTEN
Hej gode venner!
Et stort godt Nytår til jer alle, Vi håber, I er kommet
godt ind i 2018. Nu starter vi på sidste halvdel af vores
nyhedsbrev, der er gældende til og med maj, 2018.
Når Posthornet udkommer er vores Nytårstaffel vel
overstået.
Vores årlige ordinære generalforsamling er den 15.
februar 2018 i Det grå Palæ fra kl. 13.00 til 17.00. Kl. 13.00
er der kaffe og brød, og ca. 13.15 starter generalforsamlingen. Husk, at de, der møder op, er de, der er med til
at bestemme, hvor og hvordan jeres klub skal ledes
fremover, og af hvem.

Torsdag den 22. februar kl. 12.00 – 14.00.
Peter Ipsens Alle 25, 2400 (det grå palæ).
Salg af billetter til ”syng med” den 15. marts
Onsdag den 28. februar kl. 14.00 – 16.00.
Peter Ipsens Alle 25, 2400 (store sal).
Flemming Krøll - nordjyske Thorbjørn og gæstearbejderen Achmed.
Foruden at være en suveræn visesanger, er Flemming
Krøll en af vore mest morsomme kunstnere, der efterlader sig en række latterkaskader i alle sammenhænge.
Glæd dig til en dejlig eftermiddag.

Og så lidt fra marts måned!

På Landsforeningens hjemmeside, under vores lokalklub, kan I se, hvem der er på valg.

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 13.00 - ca. 17.00
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre,
tæt ved Frihedens S-togsstation. Husk nu sangbogen!
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/ vand og
kaffe pr. deltager. Deltagerbetaling er 125 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer. Billetter sælges
torsdag den 22. februar 2018 kl. 12.00 – 14.00.

På bestyrelsens vegne

Arrangementer/ture i forår - sommer.

Lolly

Mallorca 2018. - 4. til 10. maj.
Nykøbing Falster revyen 2018. - 28. juli.
Cirkusrevyen bakken 2018. - 16. maj.

KØBENHAVNS
POST-SENIORER

Ring og hør om muligt ledige pladser
- Carsten Majgaard: Tlf. 51 80 99 96.
Husk! Du vil altid kunne finde yderligere information
på postseniorer.dk

Så er vi godt i gang med 2018, og jeg håber, vi
alle er kommet nogenlunde helskindet igenMed venlig hilsen
nem både jul og Nytårsaften. Her er et lille
indblik i de kommende aktiviteter i foreningen,
Carsten Majgaard
vi glæder os til at se jer alle.
Aktiviteter i februar
Tirsdag den 6. februar kl. 10.00 til 12.00.
Peter Ipsens Alle 25, 2400 (store sal).
Her lægger vi stærkt ud med besøg af Henrik Qvortrup.
Manden med sine meningers mod.
Alle kender, og har deres mening om ham. Kom med i
salen og stil spørgsmål til hans egen fortælling.
Efterfølgende serveres der sandwich. Fællesarrangement med E&P Klubben, Hotel og Restauration,
og Postseniorerne.
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NYT fra
klubberne

ØSTFYNS POSTSENIORER

Mandag d. 26. marts kl. 14.30
Den dag kommer Leif Romsø Hansen. Og fortæller om
Indien: ”På vandretur i Himalaya”

Aktivitets kalender for vinter/forår 2018
Vi afholder i fremtiden vores ord. sammenkomster i et
lokale i Fagforening 3F, Vestergade 5800 Nyborg
Indgang til mødelokale: parkeringsplads nær T. Hansen

Mandag d. 23. april kl. 14.30
Hygge komsammen med egen underholdning
Tirsdag d. 29. maj
Forårsudflugt: Arrangørerne vil fremlægge 2 forslag på
generalforsamlingen, som vi tager en drøftelse om og
beslutter.

Mandag d. 29. januar: kl. 14.30
Efter en forhåbentlig god og behagelig jul mødes vi
igen i vores vante omgivelser.
Den dag kommer tidligere Præst Palle Jensen fra Nr. Bro- Med venlig hilsen
by med foredrag ” Hofleverandør af østers og Øregas”.
Bestyrelsen
Mandag d. 26. februar: kl. 14.30
Ord. Generalforsamling. Klubben er vært med lidt
spiseligt, en øl og snaps. Hvis man ønsker at deltage
i spisning, er tilmelding nødvendig og senest den 12.
februar.

Feriekontoret
Feriekontoret administrerer udlejning af Postens ferieboliger. Vores boliger udlejes pr. telefon (bort set
fra postens lodtrækningsrunder). Hvis du er i tvivl om,
hvad du har ret til at leje, så ring til os (Lisbeth eller
Katja) på tlf. 88 92 33 60.

Vi vil selvfølgelig orientere om sagens udfald i det øjeblik, vi har noget nyt at fortælle. Det vil ske via hjemmesiden (www.3fpost.dk) på ”Ledige uger” mandag
den 29. januar 2017.

Problemer på Mallorca
Vi skrev i sidste nummer, at vi har visse udfordringer
omkring lejligheden på Mallorca og det har vi i den
grad stadig. Det er så grelt, at vi muligvis er nødsaget
til at sælge lejligheden.

Renoveringer m.m.
Vi skrev i sidste blad, at Samsø Nord ville blive sat til
salg i midten af november 2017. Huset blev sat til salg
den 29. november 2017 og blev solgt i slutningen af
december 2017 med overtagelse pr. 1. marts 2018. En
hurtig handel må man sige!

I skrivende stund kan vi ikke orientere om sagens udfald, men vi kan orientere om, at såfremt et salg bliver
en realitet, vil du ikke kunne booke/vinde lejligheden
fra uge 19 – 39, som er sommerens lodtrækningsrunde.

Har du ikke booket sommerferie?
Hvis du ikke har søgt i sommerlodtrækningen
(uge 19 – 39) eller ikke har vundet, kan du gå på
www.3fpost.dk og klikke på ”Ledige uger”.
Her kan du se, hvad er der ledigt.

Hvis du på baggrund af denne oplysning vil ændre dit
allerede indsendte ansøgningsskema for uge 19 – 39,
skal du straks kontakte Feriekontoret på tlf. 88 92 33 60.
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Aktivitetskalender
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Tirsdag d. 13.marts 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Onsdag d. 11. april 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

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

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

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

Onsdag d. onsdag 6. juni 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

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

Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens
hjemmeside www.postpensionisterne.dk

Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia

