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Leder

Johnny Madsen
Formand

Overenskomstforligene vedtaget.
Hård valgkamp i vente.
Overenskomstaftalerne på henholdsvis det statslige, regionale og kommunale område blev i juni
med et markant flertal godkendt af både medlemmerne og arbejdsgiverne.

Det er fuldt forståeligt, men det er stærkt uheldigt,
hvis udmeldingerne er af en sådan karakter, at de
blokerer for det politiske samarbejde, der er et
fundament i det danske demokrati.

En storkonflikt blev afværget. Det er af stor samfundsmæssig betydning og blev – naturligvis
uden årsagssammenhæng – så at sige begyndelsen på den længste og varmeste sommer i mands
minde.

For valgkampen er allerede blæst i gang, og alt
tyder på, at den ikke alene bliver ualmindelig lang,
men også, at den bliver ualmindelig hård.

Senest i juni 2019 skal der afholdes
valg til Folketinget, og alle partier har
benyttet deres sommergruppemøder
til at komme med klare politiske
markeringer.
Når dette nummer af Posthornet er på gaden, er
vi inde i efterårsmånederne. Landsforeningen har
genoptaget sine kursusaktiviteter, og i november
afholdes det årlige formandsmøde. For femte år
i træk som et såkaldt 12 – 12 møde over 2 dage,
en mødeform, der har været stor tilfredshed med
blandt formændene.

Partier, der traditionelt samarbejder, er indbyrdes uenige. Mistillid og umiddelbart urealistiske
standpunkter svækker oppositionen.
Det vil uden tvivl slide på befolkningens tillid til
politikerne, såfremt valgkampen bliver præget af
opportunisme, leflen for folkestemningen og forsøg på at gøre populære synspunkter til politiske
mærkesager.

Jeg ønsker alle et godt efterår.

Johnny Madsen
Formand

Senest i juni 2019 skal der afholdes valg til Folketinget, og alle partier har benyttet deres sommergruppemøder til at komme med klare politiske
markeringer.
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Postpensionisternes Landsforening

Kursusplan for 2019
Mandag den 8. til den 10. april 2019
Emne: Pension og ydelser
Sted: Rørvig Centret

Mandag den 13. til den 15. maj 2019

Mandag den 2. til den 4. september
2019
Emne: Hverdag og trivsel for pensionister
Sted: Rørvig Centret

Emne: Tre kulturer
Sted: Rørvig Centret

Mandag den 16. til den 18. september
2019

Fredag den 23. til den 31. august 2019

Emne: PL – hvem er vi ?
Sted: Rørvig Centret

EU turen
Warszawa - Berlin
Med ret til forbehold for ændringer

Persondataforordningen
Af Lisa Mogensen

I maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning i kraft
som dansk lov. Formålet med ordningen er at beskytte
EU-borgernes oplysninger og data mod uretmæssig
brug og misbrug. Den nye ordning stiller en række krav
til bl.a. foreninger, som gør brug af personoplysninger
og data.

Det er ikke nyt for PL at behandle personoplysningerne
med forsigtighed. Det er blandt andet derfor, du ikke har
mulighed for tilmeldinger til kurserne på vores hjemmeside. Det anses stadig at være en sikker fremgangsmåde
at fremsende breve indeholdende cpr.nr, blot det ikke
ses i fx brevruden. Derfor kan du tilmelde dig til kurserne
pr. brev, ligesom det også er muligt at tilmelde sig pr.
Helt kort har forordningen til formål at give dig et større mail og/eller telefon.
indblik i, hvordan dine data behandles.
De oplysninger, vi har registreret om dig, er nødvendige
I Landsforeningen har vi naturligvis taget vores forholds- for at kunne oprette dig i vores medlemssystem samt
regler, således at vi beskytter jeres oplysninger i henhold modtage betaling for kontingent.
til loven. Vi har aflåste skabe til papirer med personfølsomme oplysninger, ligesom adgangen til vores medlemssystem er med personlig kode.
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Af Niels Ole Frederiksen

En femdansk
I min barndom
var en femmer
en femkroneseddel
og Ikke en mønt.
En femmer var en seddel man kunne regne med
med Bertel Thorvaldsen på forsiden
og Kalundborgs femtårnede kirke på bagsiden.
En Femdansk,
den kunne række
til en biograftur søndag eftermiddag
en vandis, en pose slik og lidt spejdersnus.
Til hjemturen fra Kino
købte jeg desuden
en romkugle og to hindbærsnitter
og i en cigaretautomat trak jeg
fem Eiffel og en æske tændstikker!
Så havde jeg endda
lidt klingende mønt tilovers.
Niels Ole Frederiksen

Kontingentstigning
I forbindelse med regulering af tjenestemandspension den 1. april 2018
fastsættes kontingentet til Postpensionisternes Landsforening til
61,64 kr. om måneden, for medlemmer, hvor HK/Post & Kommunikation
betaler halvdelen af kontingentet, til 31,64 kr. månedlig.
Det betyder en stigning på kr. 1,57 pr. måned.
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Fotos: Poul Petersen/Bent-Jacques Hansen

Pensionistforeningen ”Posten” Vejle

Guidet tur til
Vadehavscentret
Den 24. maj 2018 drog ”Posten” Vejle på en dejlig tur sted. Her gav guiderne os en god og spændende optil det sønderjyske. Vi havde en fin køretur til Agerskov levelse. I centret nød vi kaffe og kage, inden turen gik
Kro, hvor vi fik en god middag med tilhørende vin og øl. hjemad. Vi havde en fin tur, der endte i Vejle kl. 17.00.
Efterfølgende kørte vi til Vadehavscentret i Vester Ved-

Der hilses på venner inden afgang.

Guiden fra Vadehavscentret fortæller.
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Kaffen nydes inden hjemturen..

Fotos: Preben Larsen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Livets gang i foreningen
Udflugt til Mønsted kalkmine
og Morten Korch museet den
06.06.2018

hardt). Derefter skulle vi ind og spise.
Menuen bestod af bøf med bløde
løg og rigtig sovs, desserten var citron fromage. Efter middagen kunne
I alt 56 deltog i udflugten. Vi kørte ad vi gå rundt i de forskellige huse og se
ting fra Morten Korch.
den gamle vej til Grønhøj kro.
Der blev vi mødt af krofatter, der vidste os ind i laden, hvor han fortalte
om Morten Korch museet. Han var
en god fortæller, og så kunne han
synge (næsten som Poul Reich-

feen, og så gik turen hjemad. Vi blev
fanget i en lang kø på grund af vej
arbejde, så vi blev en time forsinket
i forhold til planen – ærgerligt. Det
kostede en ekstra kedelig time i en
holdende bus.

Vi kørte til Mønsted kalkmine, hvor Alt i alt en god halvdagstur.
vi skulle køre med tog ind i minen.
Her blev der vist film om kalkminens Med venlig hilsen
historie. Der var ikke meget at se. Ketty Kilde
Vi sluttede turen af med kaffe i caFra laden ved
Morten Korch museet.

Kaffe ved
Mønsted Kalkmine.
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Fotos: Mogens Godthaab

Seniorklubben Posten Silkeborg

30 års jubilæumsfest
torsdag den 9. august 2018
Festen blev holdt på Restaurant
Skovbakken, som ligger smukt med
udsigt over byen og vandet.
56 personer deltog i festen.
Paul Erik bød velkommen til festen.
Særlig velkommen til kassereren fra
PL, Per Lindgaard og hans kone Aase,
som også deltog for 5 år siden, men
allermest velkommen til medlemmerne af Seniorklubben og deres
bedre halvdel. Postmester Bruno
Nielsen var også inviteret, men kunne ikke deltage pga. ferie.
Vi startede med en velkomstsang, og
Carsten havde taget sin guitar med,
så han kunne spille til alle sangene.
Så STOR tak til Carsten.
Paul Erik samt Per og Aase.
Forretten, som var dampet laks m/
æg og rejer, lakseterrine m/rejer og
flutes, skulle vi selv hente, da det var
som buffet.
Alle medlemmerne fik en værdikupon på 50 kr., som kunne bruges,
når der skulle betales for drikkevarer,
som var for egen regning.
Efter forretten havde Paul Erik en lille
tale, hvor han fortalte, at det var hans
3. jubilæumstale, og da han stod
ovre ved Bowl`n Fun for 10 år siden,
var han sikker på, at det var hans eneste jubilæumstale, nu er der pludselig gået 10 år, hvor vi har oplevet en
masse. Det er blevet til 11 udlands
ture, busture, sommerudflugter, virksomhedsbesøg og på postkontoret
har vi haft sammenkomster, generalforsamlinger og julefrokoster.
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Æresmedlemmerne Erik, Inga og Kaj.

Til de fleste af vore ture har vi inviteret Dr. Nielsen med, han er god til
at holde humøret oppe, bare tænk
på vores aktive kolleger (de få, der
er tilbage), de knokler en vis legemsdel ud af bukserne, men vi kan byde
dem ” velkommen i Seniorklubben”.

Vi er klar til at modtage jer, så kunne
det jo være, at vi kunne få nogle nye
posthistorier, selv om de gode gamle stadig ændrer sig, for hver gang vi
hører dem. Nu vi var ved historierne,
så havde han 2 historier med, som
omhandlede landpostbude.

Så var der igen en sang om det at være over de 60, og
det er ikke så ringe endda.
Forhenværende formand for klubben, Erik Andersen,
bad om ordet, og han takkede for det flotte arrangement, bestyrelsen havde stablet på benene, og stor tak
for de mange arrangementer bestyrelsen laver.
Så var der dessert, brie m/marinerede abrikoser og oliven, æbletærte m/creme fraiche og vaniljecreme.
Derefter var der 1 times underholdning med Georg
Danielsen samtidig med, at vi fik kaffe og småkager.
Trubaduren Georg Danielsen kom ind iført en postkasket og en postkappe, og så var linjen ligesom lagt, han
Udsigten fra Skovbakken.
underholdt med sjove fortællinger og anekdoter fra sin
Efter historierne, var der tid til at hædre æresmedlem- opvækst i Silkeborg og han kom ind på nogle af byens
merne. Vi har 4 æresmedlemmer, nemlig Carl Gamby, gamle koryfæer som ” Ålekongen/ Ruse Åge – Sprit Orla
Anders Dyhr Kristensen, Erik Andersen og Inga Bæk. 2 af – Rasmus G-dur – Kaffeboden – M. Madsen – G. Tandrup.
dem var med til festen, og det var Inga og Erik, som fik
en buket blomster.
I bestyrelsen havde vi besluttet, at Kaj Larsen skulle være
med i denne klub.
Kaj har været revisor fra den 21. april 1993 og derefter i
bestyrelsen i perioden 10. april 2001 – 12. januar 2007,
han fik stor tak for sin indsats, og blev derefter udnævnt
til æresmedlem af Seniorklubben Posten i Silkeborg.
Derefter var der tid til en sang, hvor Carsten igen spillede
til.
Så var det tid for hovedretterne: Oksefilet, glaseret skinke, porre- og løgtærte, kold rissalat m/kylling og rejer,
flødekartofler, kartoffelbåde, salat og flutes.
Efter hovedretten fik Per Lindgaard ordet. Per takkede
for invitationen på egne og sin kones vegne for at være
med til at fejre klubbens 30 år jubilæumsdag.
Han havde en hilsen med fra bestyrelsen for PL og fra
personalet på kontoret.
”Fem år er gået, siden der var fest på Hotel Scandic, nogle er
nok faldet fra og nye kommet til. Klubben har fået nyt navn,
nu er det ikke længere en pensionistforening, men en seniorklub og en meget aktiv seniorklub.
Hvis man læser Posthornet, får man en fornemmelse af,
at klubben er meget aktiv såvel i nærområdet som på den
udenlandske front. I skal ha` tak for de indlæg, I sender til
Posthornet, jeg ved, at beskrivelserne af jeres oplevelser er til
stor inspiration for andre klubber.
Jeg medbringer en beskeden gave fra PL (1000 kr.). Endnu
engang tillykke med jubilæet og rigtig god vind fremover”.

Trubaduren Georg Danielsen.

Han havde også lavet kopi ér til os, så vi kunne synge
med, lige fra ”hils fra mig derhjemme”, ”li` fra Svendborg
av”, Bjørnen vågner og en, han selv havde skrevet om
Silkeborg.
Den time gik alt for hurtigt, men måske kunne vi være
heldig, at høre ham en anden gang.
Dagen sluttede med ”natmad”: Kold kartoffelsalat og frikadeller.
Efter en god og festlig dag, sagde vi farvel.
Alice Holmgaard/ PEH
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Fotos: Poul Esø

Østfyns Postseniorer

Den årlige sommer udflugt
Torsdag d. 31/5 tog vi på vores årlige sommer udflugt arrangeret af Erik Lunds busselskab. Efter endt opsamling,
med os i Langeskov som de sidste, forsatte turen med
30 friske seniorer mod det første stop ved Hylkedal. Her
blev der serveret formiddagskaffe med et rundstykke
til, samt en lille skarp til halsen. Derefter fortsatte turen
mod Havneby på Rømø som næste stop. Undervejs underholdte vi os med at synge muntre sange og viser fra
medbragt sanghæfte, der var også et par pæne historier
fortalt af Thorkild. Vel ankommet til Havneby kørte vi ombord på færgen til List på Sild-(Sylt). Her ventede os en
let frokost på færgen, som vi skulle spise under den korte
overfart. Det var en meget fin anretning, der var klar til os
på færgen. Vi hyggede os med frokosten, og snakken gik
fint ved bordene.

Tid på egen hånd i Vesterhav.

Så skulle vi køre ombord på biltoget, og der var det godt,
at vi havde en rutineret chauffør med. Der er godt nok
ikke meget plads at rutte med, når en stor bus skal med
toget. Så fik vi prøvet at køre med biltog, det tror jeg ikke,
der var nogen af os, der havde prøvet før. En ekstra oplevelse var det at skulle køre baglæns hele vejen over til
Tønning.

Da vi var kommet af toget igen, forsatte turen op til grænsen, hvor vi skulle have et stop ved en af grænsebutikkerne. Turen fortsatte til Østerhøjst kro hvor der ventede
os en middag med to retter, bestående af dansk bøf og
en isdessert. Derefter gik turen hjemefter med lidt mere
fællessang i bussen, til vi nærmede os vores aflæsnings
Frokost ombord på færgen.
byer. Efter medlemmernes udsagn var det en rigtig god
tur. Vi havde et fantastisk vejr med os hele dagen, og det
Ankommet til List blev vi modtaget af en lokal guide, hjælper jo også på det hele.
Peter. Han skulle følge os på turen rundt på Sild, han
tilhørte det danske mindretal på øen, så hans danske Tak til vores to chauffører Erik og Erik for en rigtig god tur.
sprog var let forståeligt. Vi kørte først en rundtur på den
nordlige ende af øen, for derefter at køre hele turen på Knud Axelsen
langs af øen, ned til den sydligste by Hørnum. Her gjorde
vi et kort ophold, blandt andet for at hilse på Peters gode
ven, sælen Villy, og besigtige den meget flotte strand,
der er på stedet. Derefter kørte vi tilbage til Vesterhav,
som er øens hovedstad. Her havde vi tid til at gå rundt
på egen hånd. Enten for at se lidt på byen eller følge med
Peter ned til stranden, hvor der var et sted, der blev underholdt med musik. Efter opholdet i byen fulgte Peter
med ned til Biltoget, hvor vi tog afsked med ham efter
god rundvisning.
Der var god stemning i bussen.
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Fotos: Mogens Godthaab

Seniorklubben Posten Silkeborg

SOMMERUDFLUGT
onsdag den 30. maj 2018
Vi mødtes på P-pladsen ved hallerne kl. 8.45, hvor vi startede med kaffe, rundstykker og en lille en til halsen. Paul
Erik bød velkommen til alle, vores chauffør John og rejseleder Aksel Evin Olsen. Derefter sang vi en sang, medens
vi kørte ind til havnen, hvor Ternen ventede på os.
Kl. 10.00 sejlede vi ud fra havnen gennem åen og forbi
de flotte haver, der er ud mod vandet. Det var en dejlig
sejltur i det flotte sommervejr. Turen tog godt en time fra
havnen til Hotel Julsø, hvor vi gik i land. Bussen ventede
her for at køre os op på Himmelbjerget. Nogle tog turen
til fods, en varm tur.
Den genfundne bro.

Derefter kørte vi til Den Genfundne Bro, der er blevet en
stor turistattraktion. Vi mødtes med guiden, der skulle
fortælle om broen. Broen er bygget i 1899 i forbindelse
med Horsens – Bryrupbanen blev bygget. Dengang kostede en tur med toget 1,65 kr., og turen varede 2 timer
og 15 min. I 1925 blev broen gemt væk i en dæmning og
blev først ”fundet” igen i 2014.
Efter turen til broen nød vi eftermiddagskaffen ved bussen, før turen gik videre til Vinding Ottehøje, som er en
række gravhøje fra Bronzealderen, oprindelig otte, men
der er kun seks tilbage. Herfra var der også en smuk udsigt til alle sider.

Sejltur med Ternen.

Kl. 12.00 gik vi ind på
Hotel Himmelbjerget,
hvor vi fik serveret en
dejlig frokost.

Videre over Lystrupminde, savværket, heden ved Vrads
og ad smalle veje gennem de smukke naturområder
over Løgager, Funder Ådal og Funder.

Efter frokosten gik
turen videre over
Voerladegård til Ejer
Bavnehøj, hvor vi nød
udsigten. Tårnet på
Ejer Bavnehøj er rejst
i 1924 efter genforeningen i 1920.
Videre til Yding Skovhøj, hvorfra udsigten
også var fantastisk.

Efterårsprogrammet blev delt rundt, Paul Erik takkede
John og Aksel for turen og overrakte 2 fl. vin til hver.
Derefter takkede han medlemmerne for opbakningen
til klubbens arrangementer og ønskede god sommer til
alle. Vi sang den sidste sang, før vi nåede P-pladsen ca.
kl. 17.30, efter en dejlig tur og en varm dag gennem den
smukke natur, vi har i Midtjylland.
Tårnet.

Alice Holmgaard
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Af Niels Ole Frederiksen

Postbud Holm og
Nolde Museet
I sommeren 1975 blev jeg dimitteret som lærer fra Ribe Med på sommerkurset var gamle postbud Holm med sin
Statsseminarium.
kone Olivia fra København. Postbud Holm var 85 år gammel og var blevet total blind på sine gamle dage. Ingen
Min første højskolelærerstilling var en ansættelse på Ja- synsrest i behold længere. Ægteparret Holm sad allerede
ruplund Højskole i Sydslesvig, hvor jeg havde vel nok i udstillingsrummet med Noldes alterbillede.
den største kunstoplevelse jeg nogensinde har haft på
et museum..
Jeg satte mig ved siden af postbud Holm. Holm sad fuldstændig stille og krumbøjet og fornemmede stemninDen var også mit allerførste sommerhøjskolekursus. Jeg gen.
deltog på kurset som praktisk medhjælper og observant.
Det blev også min første deltagelse i en højskoleudflugt Olivia begyndte nu, uden drama i stemmen, nøgternt
i Sydslesvig.
at beskrive hver enkelt maleri, indhold, form og farver.
Efterhånden som Olivia fortalte om billederne i læseretDet var et to ugers sommerkursus arrangeret for især ningen fra venstre mod højre fremkom postbud Holm
medlemmer af Dansk Blinde Samfund. Det vil sige, det med nogle i starten små frydefulde lyde og da Olivia var
var blinde, svagtseende og senblinde mennesker, der færdig, sagde postbud Holm med glæde og jubel i stemdeltog i kurset. De fleste af kursusdeltagerne havde en men ”Tænk, at jeg endnu engang, skulle se dette fantastiske mesterværk. Og tænk at Jesus på korset er malet
seende ægtefælle eller anden person med.
grøn i ansigtet af smerte – fantastisk.”
Et par dage henne i blindekursets første uge, under en
morgensang proklamerede forstander Karl Andreasen, Postbud Holm brugte ordet ”se” om sin oplevelse. Postat vi skulle på udflugt, og at vi skulle ud og se ”Nolde bud Holm havde i sine unge dage ved selvsyn oplevet
maleriet.
Museet” i Seebüll.
Den tyggede jeg lidt på. Ud at se et kunstmuseum med
de blinde! Jeg tænkte, hvad går der igennem hovedet
på manden. Sommeren 1975 var godt nok meget varm.
Der var hedebølge, så varmen må have steget ham til
hovedet. Den udflugt måtte jeg med på.

Det er min største museumsoplevelse nogensinde på et
kunstmuseum. Jeg mener ikke, det siden er blevet overgået af andre besøg. Jeg kan oplyse, at jeg i min tid har
opsøgt alt, hvad jeg har kunnet komme i nærheden af
museer for kunst og kultur.

Men denne oplevelse er aldrig blevet overgået. Postbud
Holm og Olivia deltog indtil sin i død i 1982, hvert år på
nogle af de kurser jeg var med på, og fulgte mig også, da
jeg var kommet til Båring Højskole. Hver gang mindede
jeg Holm om vores fælles oplevelse på Nolde Museet i
Jeg kom ned i den store sal på Museet, hvor Noldes ho- sommeren 1975.
vedværk det store ni-fløjede altermaleri er ophængt. I
øvrigt et værk som Goebbels i 1937 specielt havde udvalgt til vandrerudstillingen ”Entartete Kunst”, som det år
rejste rundt i Nazityskland.
Først på eftermiddagen ankom vi til Nolde Museet. Jeg
blev sendt i forvejen ind for at købe billetter. Hver deltager fik en billet og der blev aftalt et tidspunkt for vores
afrejse fra Museet.
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Udnyttet tjenestevillighed
Landpostbudene i visse egne af landet
er lidt betænkelige ved, at deres rutes
beboere ofte pålægger dem lidt for urimelige pligter, der sinker postombæringen, skriver postbladet Gedested Avis,
bragt den 1. feb. 1945.
Hos smed Jensen var følgende brev sat ved døren med
en tegnestift, det lød så nogenlunde:
”Kære Lars Post…”
Som du nok kan regne ud, er vi ikke hjemme. Vi er til sølvbryllup hos cykelhandleren i Svendstrup, og vi bliver der
nok i nat, både Maren og jeg. Avis og de eventuelle regninger skal du ikke lægge udenfor. Nøglen ligger nemlig
under måtten, så du kan bare gå ind og lægge dem på
skrivebordet. Der ligger for resten et par regninger, som
jeg ikke fik talt sammen, kan du ikke lige ordne det og
tage dem med. Du kommer alligevel forbi Lars Mikkelsen
og karetmageren i løbet af dagen. Hvis du har post til
sognefogeden så kan du lige tage et plovjern med, som
jeg har repareret for ham, det ligger ved siden af fyrstedet i smedjen. Jeg har det der for at du lige kan se, om

der er blus nok, ilden skulle gerne holde sig, til vi kommer hjem igen. Er der for lidt gløder så ligger den en sæk
ude i hønsehuset, den plejer ikke at ligge der, men jeg
har lagt den derud, for at du kan tænke lidt på hønsene.
Der står lidt hønsefoder inde i vaskerummet. Det har jeg
sat derind, for at det sagde Maren, at jeg skulle, for så
kom du nok i tanke om at komme rent vand på det tøj,
som vi har lagt i blød. -Du kan tørre dine hænder i køkkenet, der hænger et håndklæde ved siden af Marens to
nye forklæder, som du havde med hjem i onsdags. Hun
kan ikke lide farven, så kan du ikke tage dem med ind og
få dem byttet, du skal jo alligevel ind til byen for os. Vi
mangler nemlig sådan tøfler begge to. – Det skal være
nogle nydelige nogen, helst med kvaster, Maren bruger
nr. 42, dem vil du nok lige købe til os. Pengene kan du
altid få. Ja så var der vist ikke mere.
Smeden.
PS. Husk at give hunden mad – der står lidt på komfuret.
Men det skal du såmænd ikke røre ved, selvom det trænger slemt til at blive renset”.

Indsendt af Bent-Jacques, ”Posten” Vejle

Ansøgning om ledige julelegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpe- Man skal være medlem for at kunne søge legat.
forening, er der et antal julelegater ledige, som kan søges
af foreningens medlemmer.
Har man ikke hørt fra os senest den 7. december 2018,
er ansøgningen ikke blevet imødekommet.
Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, lønkontonummer, Cpr.nr. samt en begrundelse, da behovet for Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
hjælp desværre bliver større år for år.
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
Vi skal have jeres Cpr.nr. da legaterne bliver indberettet
til SKAT.

Husk

Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den
30. november 2018.

Man skal væ
re
medlem fo
r at kunne
søge legat.
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Af Bjørn Eriksen

Forelsket i Gamle postkort
Siden mine barneår har jeg interesseret mig for frimærker og alle afarter
heraf. Som andre ligesindede startede jeg med en Danmarks-samling.
Efterhånden kom øvrig Skandinavien
og Tyskland til. I min tid i Post- og
Telegrafvæsenet m.v. passede jeg
meget på ikke at blande de to ting
sammen. Det kunne føre til mindre
heldige ting, og gjorde det også for
en del af kollegerne.
I tilknytning til samleriet opstod interessen for det historiske bag frimærket. De to ting - frimærkesamleriet
og den historiske og kulturelle indsigt - går hånd i hånd, og man oplever pludselig at komme til at vide
meget om lidt – eller måske rettere
lidt om meget.
Sideløbende opstod interessen for
også at samle posthistoriske effekter
og – som en afart heraf – ligeledes
gamle postkort. Gennem postkortene fik jeg en ny vinkel på samleriet,
nemlig lokalhistorien.
Efter pensioneringen i 2003 vandt
postkortene over frimærkerne, uden
jeg egentlig at have noget mål med
samleriet. For postkorts vedkommende findes der ingen ordentlige registreringer som for frimærker,
hvor man relativ hurtigt via kataloger
kan blive klog på, hvad man besidder, og hvad man mangler. Det er
umuligt at vide, hvornår man har en
komplet postkortsamling.
Smukke postkort blev stille og roligt
lagt fra til senere. Især drejede det
sig om postkort fra de største byer
herhjemme, København, Århus, Ålborg og Odense, men også kort fra
de danske øer, især Bornholm og
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mange smukke motivkort blev lagt
fra. Mit gamle posthjerte kunne
glæde sig over postkortene – især de
skrevne. De lugtede da i det mindste
lidt af fugl.

Jeg kom igennem aviserne og fik
støvsuget alt om Banegårdspladsen
på den tid. Og pludselig kunne jeg
beskrive denne udvikling gennem
postkortene.

Især blev det postkort fra Århus, hvor
jeg er barnefødt og har levet langt
den største del af mit liv, der blev hovedinteressen.

Efter et par spæde forsøg på at holde
foredrag om dette emne blev jeg
varm på at lave en egentlig udstilling
af kortene. Den blev tilmeldt den
nationale frimærkeudstilling i Odder
EXPO i oktober 2009. Bedømmelsen og karakteren var jeg temmelig
tilfreds med. Også selvom der var
visse skønhedspletter, som velvillige
og kyndige dommere gjorde mig
opmærksom på. For mig er det vigtigst, at man via en sådan udstilling
får struktur på sit samleområde, men
jo ikke mindst, at man kan glæde andre, når den vises frem.

Min samling af postkort blev udvidet ved besøg på diverse byttedage,
og på det seneste også ved at surfe
gennem auktionshusenes righoldige
udbud af postkort.

Udstilling af kortene
Det første område, jeg kastede mig
over, var Banegårdspladsen i Århus.
Først og fremmest fordi jeg i mange
år har arbejdet med udgangspunkt
her, nemlig ved Århus Postkontor,
der i 1929 fik til huse i banegårdsbygningen. Netop fra Banegårdspladsen
har der gennem tiderne været udgivet mange postkort. Jeg begyndte
at interessere mig for den udvikling,
der har været på pladsen, især i mellemkrigsårene, hvor ombygningen
af Banegårdspladsen var den største
ændring af bybilledet på den tid. Det
førte til studier på Erhvervsarkivet,
hvor jeg fik pløjet Aarhus Stiftstidende igennem fra 1920´erne. Det tog
en rum tid, fordi der også var mange
andre begivenheder på den tid, der
påkaldte sig interesse, og som man
ikke bare lige kunne springe over.
Især var jeg fanget af Mussolinis og
Hitlers opståen på den tid, og det var
temmelig morsomt at læse avisens
reaktioner på disse opkomlinge…
men det er et sidespring her.

Jeg tager gerne imod invitationer til
at fortælle om de områder, jeg efterhånden har sat struktur på. Ofte får
jeg fra tilhørerne andre indgangsvinkler og ny viden om området. Til-

Aarhus Banegårdspladsen 1908.

Aarhus Banegårdspladsen 1960.

hørere, der har relationer til området,
har svært ved at holde kommentarer
til postkortene tilbage, og ikke sjældent opstår der diskussioner om temaerne.

Næste projekt
Gennem arbejdet med postkortene
og Aarhus Bys historie blev jeg opmærksom på, hvor lidt jeg egentlig
vidste om Aarhus Havn. Aarhus Havn
er byens livsnerve og har gennem
mange år samlet set været byens
største arbejdsplads, måske i en periode kun overgået af Centralværkstedet (DSB).

Aarhus Bugt ”Turisten” vises. Båden
sejlede – især i mellemkrigsårene –
langs hele byen fra Nord til Syd og
lagde til ved en række anløbssteder,
der i dag er yndede badesteder.
Mange aarhusianere tog rutebåden
til de forskellige destinationer på
søndag eftermiddage, hvor udflugten ofte kulminerede med kaffe med
kringle. I al beskedenhed vil jeg påstå, at kyststrækningen omkring Aarhus er en af landets smukkeste med
skovene både nord og syd for selve
byen.

Mange inkarnerede århusianere har
ligesom jeg et temmelig overfladisk
kendskab til Århus Havn og dens udvikling. Så en postkortsamling omkring netop dette tema kunne være
en oplagt mulighed til at erhverve
denne viden og i heldigste fald også Aarhus Aas udløb i Havnen
(Mindehovedet).
videreformidle den.
Også denne samling fik jeg så lejlighed til at holde foredrag om. Pludselig var der en tilhører, der ikke kunne
forstå, hvorfor der ikke var et postkort
fra Aarhus Flydedok… et skibsværft,
der var i gang i perioden 1945-2003,
hvor det til sidst bukkede under som
de fleste andre skibsværfter i Dan- Travalje passerer rutebåden Turisten,
mark. Flydedokken spillede en stor der sejlede i Aarhusbugten i
rolle som den del af det århusianske 1930´erne.
havnemiljø.
Jeg har siden dette ”pinlige” spørgsmål om en sådan mangel ved samlingen været på jagt efter netop et
kort fra Aarhus Flydedok. Jeg aner
ikke, om der overhovedet er produceret et sådant, men det er i hvert
fald ikke lykkes at finde et over hovedet. Og jeg leder fortsat. Måske er der
hjælp at hente hos en læser her?
En anden vigtig viden, jeg fik om
Havnen og Skibsfarten var det postkort, jeg viser her, hvor rutebåden fra

Gennem det arbejde, jeg indtil nu
har været igennem omkring Århus
Havn, er jeg blevet klar over, at Aarhus Aa også rummer store muligheder for at lave en beskrivelse gennem postkortene, lige fra Brabrand
Sø, hele løbet igennem den vestlige
del af Århus og indtil udløbet i havet
ud for Åboulevarden. Men denne
opgave må vente.

Dansk Postkortsamler Klub
I 2009 lykkedes det – efter flere forskellige tiltag – at få dannet Dansk
Postkortsamler Klub. Her er der rig
mulighed for at udvikle sin hobby
sammen med ligesindede. Det er
glædeligt at konstatere, at postkorthobbyen er i fremgang, og det er
temmelig interessant at stifte bekendtskab med, hvad medlemmerne samler på.
Mon ikke netop klubben kan give
anledning til at det enkelte medlem
kan udvikle sin hobby gennem udvekslingen med andre medlemmer?
Selv har jeg på det område allerede
haft gavn af medlemskabet, idet jeg
har erhvervet nogle kort, som jeg ellers ikke ville have muligheder for at
få fingre i. Klubben har i dag næsten
200 medlemmer på landsplan.

Jeg prøver via min hjemmeside at slå
et slag for gamle postkort. Interesserede kan trygt gå derind, og få en
Da jeg byggede samlingen op, var opdatering på, hvor jeg befinder mig
jeg kommet til at kalde båden i for- på dette område i dag. Se nærmere
grunden for ”en Otter med Styr- her www.bjorneri.dk
mand”. Sådan tog den sig ud i min
optik. Men en tilhører fik mig på an- Jeg kan kun anbefale andre at tage
dre tanker. Der er tale om en travalje, denne hobby op. Den kan udvikles
der er en mandskabsbåd tilhørende uden de helt store midler og muliget krigsskib. Den prominente person hederne for samleområder er utaltil venstre i båden er givetvis en be- lige.
tydende person, der enten skulle sejles til eller fra et krigsskib, beliggende
i Aarhus Havn.
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Af Frede Lærke Pedersen – Fotos lånt fra Svanevigs hjemmeside

MED UDSIGT TIL ASKØ
… og livets afslutning
Giver det mening at tale om livskvalitet på et hospice? En nærliggende tanke
på vej til et besøg på Svanevig. Et hospice i Bandholm på Lolland meget smukt
beliggende med udsigt til Askø. Men efter Birgitte Bülows oplæg er hverken jeg
eller de øvrige gæster i tvivl om svaret.
Birgitte Bülow har været leder af Svanevig Hospice siden
indvielsen i 2010, og oplægget blev givet til 26 postpensionister, som d. 24. maj aflagde Svanevig et besøg arrangeret af klub Sydhavsøerne.

viduelt tilpassede aktiviteter og nærvær, ja, så giver det
absolut mening at tale om- og reelt også skabe livskvalitet på et Hospice. Også selv om der er tale om en stærkt
afgrænset del af livet. Det er lige præcis, hvad et hospice
kan – og også er sat i verden for at gøre.

I dyb respekt for patienter og pårørende var den gæstende gruppes adgang begrænset til fællesrummet og et De pårørende
kig i sansehaven. Undertegnede deltog for at omsætte Det er helt almindeligt, at en nærmest pårørende flytter
indtrykkene fra besøget til en omtale her i Posthornet.
ind sammen med patienten. Hver lejlighed er indrettet
med møbler og gæsteseng, og der er også mulighed
for at supplere inventaret med mindre pladskrævende
Livskvalitet
Hver eneste aktivitet med- og omkring patienterne private ting. Der findes også 2 små rum, hvor flere pårøer gennemtænkt med henblik på livskvalitet. Smerte rende kan flytte ind. De minder meget om hotelværelser
lindring og symptombehandling betyder selvfølgelig i størrelse og indretning. Med disse muligheder bliver de
meget, og sammen med de frivilliges indsats med indi- pårørende en naturlig del af fællesskabet og medvirker
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til at skabe liv og god stemning omkring måltiderne, morgensangen og
andre fælles aktiviteter. Ensomhed
er ikke et problem på Svanevig. Og
selvfølgelig får patienterne besøg
af familie og venner, ligesom på et
almindeligt hospital. Men her er der
også en omvendt trafik. Patienter
kan forlade Svanevig for at besøge sit
eget hjem. Når de pårørende hjælper
til, og hvis det er forsvarligt i forhold
til patientens tilstand og behandling,
så er det en skattet aktivitet at kunne
besøge sit eget hjem i nogle timer.

’Dét skal fejres’
Huskes nok af mange som et reklameslogan for et bryggeri. På Svanevig handler det ikke om øl, men om
at skabe anledninger og begivenheder, som selvfølgelig skal fejres.
Fx. indgås aftaler med kunstmalere
om at benytte de meget velegnede
vægflader til at fremvise deres kunst.
Og hver gang en ny udstilling sættes op, så bliver det selvfølgelig fejret
med kage og champagne. Måske er
der sket ændringer i beplantningen
i sansehaven, eller på anden måde
skabt forandring i de nære omgivel-

ser, og dét skal fejres. Et meget fint
samarbejde med den lokale børnehave betyder, at deres årlige heftige
konkurrence om at slå katten af tønden afvikles på Svanevig. Alle ved,
at Lolland er sukkerroernes ø, og i
efteråret er det en gammel tradition
at skære roelygter. Svanevig er traditionen tro. Og så er der jo alle høj
tiderne, hvor især julen traditionelt
samler flest pårørende.

i alt det livgivende på stedet sammen
med patienter, pårørende og sygeplejerskerne. De frivilliges kompetencer
er vidt forskellige og det samme er
også de opgaver de påtager sig. Det
kan være at gå en tur med en patient,
sidde sammen i sansehaven, bage
kage, læse en avis, eller bare lytte. Patienterne har så meget at fortælle og
vil det meget gerne. Og en livshistorie
har som bekendt mange kapitler. Her
gør du virkelig en forskel, som tydeligt
er nyttig, bliver værdsat og respekteret.
De frivillige
Der er for tiden 50 frivillige på Svan- Og så hører- eller taler vi næsten aldrig
evig og Birgitte Bülow understreger om døden’.
i flere sammenhænge deres indsats
og betydning for at patienterne trods Et meget samlende og stærkt svar på
alt oplever opholdet behageligt, og det gode spørgsmål. Det blev også
hvordan de på fornem vis supplerer nævnt, at de frivilliges indsats koordiden professionelle pleje og omsorg, neres via et dagligt vagtskema, hvor
som de 40 ansatte varetager. Langt der af 2-3 timers varighed er opgaver
de fleste frivillige er kvinder. ’Hvorfor om morgenen, midt på dagen og
bliver man frivillig på Svanevig’? Lød eftermiddagen. De fleste tager 1-2
et spørgsmål. Der var faktisk en frivil- vagter om ugen, men det svinger,
lig med i gruppen af besøgende, og og ingen er forpligtet.
Birgitte Bülow overlod det elegant til
hende at besvare spørgsmålet.
Støtteforeningen
Den lokale opbakning til Svanevig
’Der stilles ingen krav. Alle har en po- Hospice er tydelig med det store
sitiv holdning til Svanevig og deltager korps af frivillige, men også en helt
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lys ved indgangen signalerer, at en
patient er gået bort, og så tager man
hensyn i adfærd og sprogbrug. Og
så selvfølgelig i respekt for den døde
og de pårørende. Endelig er der et
element af værdighed i spil her. Når
der indtræffer over 200 dødsfald om
året, så er der risiko for, at håndteringen bliver en følelseskold rutine. Det
bestræber vi os på at undgå, siger
Birgitte Bülow.

utrolig aktiv støtteforening præger billedet. Der fremstilles en lang
række forskellige ting og nips, som
sælges på markeder og basarer. Der
arrangeres møder og sammenkomster med underholdning, foredrag
og optræden, hvor der kan sælges
kage og andet godt. Et besøg på
foreningens hjemmeside anemone.
dk gør én helt stakåndet blot ved
at se aktiviteternes omfang. Og indsatsen lønner sig. I 2017 kunne støtteforeningen overdrage hele 80.000
kr. til anvendelse på Svanevig, som
primært de frivillige har til rådighed
til at skabe den bedst tænkelige livskvalitet for patienter og pårørende.

Det korte liv på Svanevig
Faktablokkens oplysninger taler jo sit
krystalklare sprog om, at opholdet på
Svanevig ikke bliver langt. Det aktuelle gennemsnit er 15 dage.
Patienterne ankommer altid til Svanevig på aftalt klokkeslæt via hovedindgangen. Alt overvejende med
sygetransport på båre. Vagthavende
personale sørger for en personlig
velkomst og følger patienten til sin
lejlighed, hvor en buket blomster er
stillet frem. Denne meget planlagte
og velovervejede velkomst skal sikre,
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at patienten føler sig både ventet og
velkommen. For de flestes vedkommende slutter tiden på Svanevig
med døden. Når dette sker, tænder
personalet straks et levende lys på et
til formålet indrettet møbel tæt ved
hovedindgangen sammen med et
kort med navnet på afdøde. Lyset
brænder, lige indtil kisten med afdøde forlader Svanevig i rustvognen.
Naturligvis via hovedindgangen.
Denne, nærmest rituelle, måde at
håndtere dødsfald- og afsked på er
vigtig af flere grunde. Medarbejdere
og pårørende kommer og går på
Svanevig døgnet rundt. Det tændte

Et mindretal udskrives
Ikke alle dør på Svanevig. Nogle få
udskrives – ikke fordi de bliver helbredt, men typisk fordi der med
indflytningen forekommer en følelsesmæssig afklaring omkring patientens tilstand, som også påvirker de
pårørende i situationen. Pårørende
taler om en mærkbar lettelse, en følelse af at blive aflastet for et tungt
ansvar, og patienten får det bedre,
får måske appetit og flere kræfter.
Og kan så udskrives i forståelse med
de pårørende, hvis det ønskes og kan
forsvares.
Mindegudstjeneste
Svanevig Hospice samarbejder tæt
med den lokale sognepræst. Både i
det daglige og ved højtiderne. ’Og
der udover har vi en god tradition,
som jeg ved de efterladte sætter

stor pris på’ fortæller Birgitte Bülow,
’Hvert kvartal forretter præsten en
mindegudstjeneste i Bandholm Kirke. Et lys tændes til minde om hver
enkelt, der er gået bort siden sidst.
Bagefter mødes vi her på Svanevig,
over en kop kaffe og en ostebolle.
De efterladte har mulighed for at
samtale med den eller de sygeplejersker, som havde ansvaret for plejen
af det afdøde familiemedlem under
opholdet. Husk på, at de pårørende,
nu efterladte, har jo set hinanden og
været meget sammen under ophol-

det, og sammenkomsten er en kærkommen mulighed for at hilse farvel
til hinanden. På den måde hjælper vi
nok nogle til at få lukket et kapitel i
deres liv og giver måske et lille skub
til at komme videre’, slutter Birgitte
Bülow.

Besøget gjorde indtryk
Med 26 deltagere i besøget på Svanevig Hospice samlede klub Sydhavsøerne 50 % af medlemmerne.
Det vidner om, at der i lokalområdet
er kendskab til stedet, men også en

Fakta om Svanevig Hospice
• Svanevig Hospice blev indviet i 2010
med 12 pladser og i 2013 udvidet til de
nuværende 14 pladser.
• Hver lejlighed er på 30 m2 med bad.
• Det er et tilbud i sygehusvæsenet og
fungerer under driftsoverenskomst med
Region Sjælland.
• Patienterne kommer primært fra Lolland,
Falster og Sydsjælland.
• Medindlagte pårørende betaler for hvert
enkelt måltid eller 120.- kr. for døgnkost.
Overnatning i gæsteværelse koster 100,- kr.
pr. person.

Visitationskriterier:
1. Helbredende behandling skal være ophørt
2. Forventet kort restlevetid
3. Komplicerede pallitative problemstillinger
4. Patienten skal selv ønske at komme på
hospice

Statistik 2017
92 % gennemsnitlig belægning
95 % var kræftpatienter
265 flyttede ind
225 døde
40 blev udskrevet

betydelig interesse for at få mere viden om, hvad et hospice egentlig er,
kan og gør. Det er mit indtryk, at deltagerne fik indfriet forventningerne
og blev beriget med den ønskede
viden. Jeg kan for mit eget vedkommende sige, at jeg og min kone tog
hjem med en god følelse af at være
klædt på med viden, vi ikke havde i
forvejen. Og ikke mindst en behagelige følelse af tilfredshed med vores
sundheds- og sygehusvæsen her i
landet. Lad os passe på det.

Fakta om Hospice i Danmark generelt
• Et hospice er en specialiseret sygehusafdeling,
hvor det ydes pleje og behandling af komplicerede problemer og symptomer.
• Der er 21 hospicer i Danmark fordelt over hele
landet og rummer i alt 263 pladser. (tal fra 2017)
• Der findes ikke private hospicer i Danmark.
• På et hospice fortsættes og påbegyndes nødvendig lindrende behandling, fx blodtransfusioner, kemoterapi og strålebehandling i samarbejde med det øvrige sygehusvæsen.
• Det koster ikke patienten noget at være på hospice. Region og kommune betaler for opholdet.
• Man kan komme hjem igen. Et hospiceophold
kan være et led i lindring af symptomer, fx smerter. Og når symptomerne er bedret, kan man
blive udskrevet og komme tilbage på hospice,
hvis behovet opstår igen.
• Hospiceophold er ikke kun for kræftpatienter,
men også et tilbud til patienter med fx uhelbredelige lunge- og hjertesygdomme og neurologiske lidelser.
• En henvisning til et hospice i rette tid kan give et
roligt og trygt forløb helt frem til livets afslutning.
• På et hospice kan familie og pårørende bo og
spise mod betaling.
• Der er ansat læge, sygeplejersker, fysioterapeut,
sekretær, økonoma, præst, musikterapeut, frivilligkoordinator, socialrådgiver, køkken- og rengøringspersonale.
• Der skal en lægehenvisning til for at komme på
hospice, og man skal opfylde de visitationskriterier, som hospice har.
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Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Ferietur til Montenegro
30 forventningsfulde personer stod,
klar til planmæssig afgang fra Fredericia kl. 11.20 med bus til København.
I god tid ankom vi til lufthavnen i
København – indtjekningen gik fint.
Marianne Folmann (vores guide for
ugen) var meget behjælpelig. Men
så begyndte forsinkelserne at strømme ind – vi skulle efter planen afsted
kl. 15.20, men flyet var 4 timer forsinket – træls.
Klokken blev 19.45, inden vi kom
afsted. Kl. godt 22 ankom vi til Montenegro Lufthavn – en ikke særlig
stor lufthavn - så det med bagagen
var hurtigt overstået. Nu ud til den
ventende bus, som skulle køre os til
hotellet. Først skulle vi dog have noget at spise på en lokal restaurant i
nærheden af hotellet – hotellets restaurant var lukket – ankomst til ”natmad” ca. kl. 23.30. Her blev vi særdeles godt og venligt modtaget med
masser af mad. Alt arrangeret af Nille.
Det blev sent, inden vi kom fra restauranten – ca. kl. 1.00. Så til hotellet
for at blive indkvarteret. Alle blev kørt
til deres værelse i ”Golf-vogne” – fin
service. Hotelområdet viste sig at
være stort, med spredte bygninger
beliggende i nærmest parklignende
omgivelser.

Søndagsgåtur til
”Den gamle Bydel”
Om natten var der et kraftigt regnog tordenvejr. Om morgenen var alt
godt vådt, men frisk, og solen stod
højt på himmelen – herligt.
Det var aftalt, at vi skulle gå en tur
langs stranden til Budva’s ”Gamle
bydel”. Bydelen er omkranset af en Budva´s flotte ballerinaer.
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høj mur. Udenfor lå nogle store lystyachter. Nede ved stranden mødte vi
nogle af vore medrejsende bl.a. Bertel – som straks tilbød at følge os til
Ballerinaen. Et hegn lige foran figuren spærrede den videre færd. Bertel
og Kurt svang sig i flot stil rundt om
søjlen og ind bag hegnet og videre
op ad stien. Vi fik fotograferet såvel
Ballerinaen som Bertel og Kurts elegante forcering af hegnet. Stien var
afspærret på grund af bølger og
vind. I Budva svarer ”Ballerinaen” til
den ”Lille Havfrue” på Langelinie. På
grund af en brændende tørst måtte
vi hurtigt søge ind på en restaurant
for at få en øl. På vejen mod hotellet fik vi lidt at spise og drikke – også
den lokale brændevin ”SLJIVOVICA”
eller ”RAKI” blev testet – efter et par
stykker er den drikkelig.
Det var aftalt, at vi alle skulle mødes
til aftensmad kl. 19.00. Maden bestod
sædvanen tro af en række retter arrangeret som buffet. Efter maden var
der hygge på en lokal restaurant.

Heldagsudflugt til Kroatien
Afgang fra hotellet kl. 8.00. Vi skulle
besøge byen ”Dubrovnik”. Undervejs
var vi med færge, da turen derved
kunne afkortes med nogle kilometer. Turen gik gennem flot natur og
maleriske landsbyer. Inden grænsen
til Kroatien gjorde vi holdt ved en
tankstation, hvor der kunne handles
og aflægges toilet besøg.

Passagen af Montenegros grænse
gik rimeligt hurtig. Ved den Kroatiske
grænse gik det anderledes langsomt
– ca. 1½ time. Kroatien er et EU-land
og dermed EU’s ydre grænse. Alle
pas blev samlet sammen og afleveret til grænsepolitiet. Passene blev
omhyggeligt gennemgået. Alt forløb
stille og roligt – det var næsten som
at køre til Tyskland i gamle dage, dog
med en faktor 10. Desværre måtte
man ikke fotografere ved grænserne.
Efter vel overstået grænsepassage
kom vi via en smuk tur til Dubrovnik – en fantastisk by. Dubrovnik,
også kendt som Ragusa, er en kroatisk by ved Adriaterhavet. Byen er
et af de naturskønneste og mest
besøgte turiststeder i Dalmatien.
Byen blev anlagt i det 7. århundrede
og blev et vigtigt kulturcentrum og
handelsområde i middelalderen. En
kæmpe mur omkranser den gamle
bydel, som nærmest ligger på en
halvø. Sammen med en lokal guide
og vores egen Marianne var der byrundtur. Hjemturen gennem de to
grænser gik rimeligt hurtigt, så vi var
tilbage på hotellet ca. kl. 19.30. Hotellet havde arrangeret bordene, så
vi alle kunne sidde samlet i et hjørne
af spisesalen
Aftenen sluttede med, at vi - efter
en hård og oplevelsesrig dag - fik lidt
at drikke på en nærliggende restaurant.

Udflugt til Kotor
Hotelafgang kl. 09.30. Naturoplevelserne på turen viste sig at blive mange. Første stop var byen Tivat. Ca. kl.
10.20 kom vi til byen Kotor, som vi i
sneglefart kørte igennem, ud til Kotor Bugten, hvorfra vi skulle sejle ud
til en af to små øer fra byen Perast.
Perast er en gammel by beliggende
ved Kotor bugten - nogle få kilometer nordvest for Kotor. Perast er kendt
for sin nærhed til øerne St. George og
Our Lady of the Rocks. Øen (Our Lady
of the Rocks), vi besøgte, var for flere
hundrede år siden skabt ved, at man
fyldte flere hundrede både med grus
og sand og sænkede dem. Gennem
mange år blev øen så skabt, og den
har i dag en kirke/museum samt en
kiosk. Toiletforholdene var dårlige –
alt for få i forhold til de mange besøgende. Sejlturen varede max. 10 min.
Det var et vældigt fint besøg. Kirken
var overdådigt udsmykket – bl.a.
med sølvplader skænket af personer, der havde sejlet langfart og var
kommet godt hjem. Et billede, syet
af ganske små sting, tiltrak særlig opmærksomhed. Billedet var lavet af en
dame, som havde mistet sin mand
og en søn på søen. Hun havde været 20 år om at lave billedet til deres
minde. Hun var næsten blind, inden
hun var færdig med billedet – måtte
føle sig frem i mønsteret.

På vej til øen Our Lady of the Rocks.

Posthornet oktober 2018 | 21

leder ud over floderne. Næste fotostop var, hvor der lå en gammel borg
højt oppe.

Our Lady of the Rocks, - v. Perast.

Nok engang kørte vi gennem Kotor.
Denne gang for nå frem til vores frokostrestaurant. Kotor ligger i det sydvestlige Montenegro i bugten Boka
Kotorska. Restauranten ligger højt
over Kotor bugten. Fra terrassen er
der en fantastisk udsigt. En 3-retters
menu med drikkevarer blev serveret
– forret: Fiskesuppe, hovedret: Flynder med ris, dessert: En skål frugt. Efter frokosten blev der – med værtens
hjælp – taget gruppebillede.
Så var der besøg i Kotor’s gamle by
– kun billeder kan beskrive, hvilken
oplevelse det var at besøge bydelen.
På vej til Kotor skulle der være 52 kirker – vi så kun nogle få. Inden vi steg
på bussen, kom der et flot brudepar
forbi, så de kom med i fotoalbummet. Sidste stop inden hjemturen
var byen Tivat med de super store
lystyachter i 4-5 etager – ejerne:
oliesheiker,som sikkert sjældent kom
ombord.

Udflugt til Albanien
Nu nærmede vi os afslutningen af ferien på lørdag. Der var uden for program arrangeret en tur til Albanien
af en lokal kontakt, Manko. Albanien,
oﬃcielt ”Republikken Albanien”, er
en suveræn stat i Sydøsteuropa. Albanien er omgivet af Montenegro i
nordvest, Kosovo i nordøst, Republikken Makedonien i øst og Grækenland i syd og sydøst. Vi fik en fin tur
med fantastisk flotte natur panoramaer. Undervejs var der fotostop
med udsigt til en lille ø (Tenniskiteren), hvor der boede ca. 900 mennesker. En dæmning forbandt øen til
fastlandet.

Næste by var ”Shkodör”. Shkodër er
en by i det nordlige Albanien med
et indbyggertal på ca. 95.907. Byen
er hovedstad i et distrikt af samme
navn, og ligger ved bredden af
Shkodër-søen - den største sø på
Balkanhalvøen. Shkodër er en af de
større byer i Albanien. Albaniens hovedstad er Tirana.

Shkodör er en by med højt aktivitetsniveau. Overraskende var gaderne
fyldte med store biler af mærkerne
Mercedes, BMW og Audi. Her troede
man, at albanerne stadig kørte rundt
i oksekærre og hestevogne. Opfattelsen blev alvorligt revideret. Tætheden af de store biler var næsten
større her end i Tyskland. Vi gik en
tur i byen og var bl.a. inde i en stor
katedral, som var enkelt udsmykket.
På tilbagevejen til bussen tog vi en
øl på en lokal restaurant. Et spøjs skilt
viste vej til toilettet på 1. sal. Undervejs passerede vi også en moske – en
utrolig smuk bygning – desværre tilPå turen mod den Albanske græn- lod tiden ikke et besøg i moskeen.
se passerede vi byen Bar kl. 08.54.
Grænsen blev rimeligt hurtigt passe- Så var tiden inde til frokost – den
ret – heller ikke her måtte vi fotogra- skulle indtages på restaurant ”Shega
fere. Pludselig var vejen spærret af & Kiri”. Her fik vi en 4-retters menu
en flok får, som gik fredeligt på vejen. med drikkevarer – desuden mod beDer blev taget mange flotte naturbil- taling 1 øl og 2 cappuccino – pris 200

Gruppebillede
ved frokostrestauranten.
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LEK, svarende til 12 kr. Den Albanske
valuta forkortes ”ALL”. 100 danske
kroner svarer til 1691,72 ALL. Medens vi var i Albanien, kunne fotoapparatets GPS ikke finde navnene på
stederne. Efter passage af grænsen
kunne GPS’en igen finde navnene på
de forskellige byer. Byen Ulcinj er en
af de ældste byer på Adriaterhavskysten. Arkæologiske udgravninger
viser, at den gamle by blev grundlagt i det 5. århundrede f.Kr. og hed
Colchinijum.

Moske i Shkodor – Albanien.

1480’erne og er kirkeligt hovedsæde.
Crnojević-klostret er fra 1400-t., dog
genopført i 1700-t. Den største by i
Montenegro er Podgorica, som i det
sidste århundrede blev den oﬃcielle
hovedstad. Det er her, at vigtige offentlige institutioner, regering og
parlament, er placeret. Den gamle
Vi kørte videre gennem byen med hovedstad Cetinje betragtes fortsat
nogle imponerende bygninger. som det kulturelle og åndelige cenByen har et stort sportscenter, hvor trum i landet.
unge talenter tager hen for at træne
Der blev parkeret på markedspladog blive bedre til deres idræt.
sen ca. Kl. 11.00. Med guide blev der
”Bar” ligger ved Montenegros kyst. gået rundt til byens seværdigheder
Byen Bar har 25.000 indbyggere og – etnografisk museum, statue af bykommunen Bar har 45.000 indbyg- ens grundlægger, kirker og besøg i
gere. Havnen i Bar er den største i gågaden.
Montenegro. Den gamle bydel, Stari
Bar, nævnes i dokumenter fra det 9. I 1915 blev der rejst en statue af en
århundrede. Hjemme på hotellet ca. kvinde med et svær strakt mod himkl. 17.50. Efter aftensmaden var der melen for at ære de, som vendte tilbage for at kæmpe for Montenegro.
igen tid til hygge og snak.
Ved byen ”Bar” blev der gjort holdt
for at vi kunne se et af verdens ældste træer – et oliventræ på over 2000
år – dokumenteret. En opslagstavle
indehold oplysninger om dødsfald.
Et af opslagene fortalte om en kvinde, der var død i en alder af 52 år.

Montenegro rundt
Afgang kl. 10.00. Første stop var et
udsigtspunkt, hvor vi kunne se udover Budva inkl. den gamle bydel,
som ligger på en halvø – smukt. Videre gik turen til kulturperlen ”Cetinje”. Cetinje er Montenegros sjettestørste by og ”de jure hovedstad” og
ligger mellem Kotor og Podgorica.
Byen ligger i en højde af 670 meter over havet i Cetina-dalen under
Lovčen-bjerget og har ca. 20.000
indbyggere. Cetinje blev grundlagt i

først en tallerken med tørret skinke
og ost. Derefter en tallerken med salat og brød – en spændende restaurant med god mad.
På grund af problemer med vejen
måtte vi køre samme vej tilbage –
igen gennem tunnelen. Et stop blev
det også til undervejs så vi kunne
købe en is. Udenfor holdt de flotteste
Mercedes’er. Bilerne var nogle måneder gamle, og man kunne erhverve
en for ca. 100.000 euro leveret i Danmark, men uden afgifter betalt. I en
nærliggende lille butik fik vi handlet
lidt – tørret skinke og gedeost.

På forhånd var det aftalt, at vi den
sidste aften skulle spise til aften ude
på en lokal restaurant. Her fik vi en
række lokale retter. Forret: Suppe
med kyllingekød, dertil brød. Hovedret: fyldte peberfrugt, oksestrimler
og kartoffelmos. Vin og øl. En hygI 1939 blev skulpturen ”Soul Lov- gelig aften med god mad. Også en
cena” rejst til ære for de indbyggere dejlig afslutning på ferien.
i Montenegro, som forsøgte at emigrere til Amerika under Første Ver- Tilbage på hotellet og på vej til vædenskrig, men druknede i havet ud relset var alle samlet på et lille torv –
for Albaniens kyst.
her sang man ”Sku gammel venskab
…” et dejligt afsluttende minde for
Vi kørte fra Centinje kl. godt 13.00 ad ferien.
en flot nyanlagt vej. Pludselig kom vi
til en ikke færdiggjort tunnel, som vi Tak til alle rejefællerne for behageligt
dog fik lov at køre igennem. Vi nåede selskab.
frem til en dejlig restaurant (KADMI),
hvor vi skulle spise frokost. Her fik vi Ketty Kilde og Preben Larsen
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Aabenraa Postkontors Pensionistklub

5 dages bustur til
Cottbus og Spreewald
fra d. 30. juli til 3. august 2018
Turen starter med påstigning hos
Shell ved motorvejs til/frakørsel mellem Aabenraa og Rødekro kl. 10.35.
19 postpensionister og ledsagere
mødes i strålende solskin og rigtig
varmt vejr kl. 10.15, men guiden ringer fra bussen og oplyser, at de er
ca. 30 minutter forsinket. Bussen ankommer, og rejseleder Hans Jørgen
og chauffør Benny tager imod os.
Alle pladser er nu optaget i bussen. Vi
kommer afsted ad motorvejen sydpå
og skal lige tanke i Padborg, inden vi
fortsætter ad motorvejen ned over
Kielerkanalen og ind til Holstenhalle
i Neumünster. Her skal vi ind og have
en frokost bestående af kalkunbryst
med flødekartofler og rødkålssalat –
og isdessert.

graders varme. Fra Rosengarten er
der fra dæmningen udsigt til grænsefloden Neisse, og på den anden
side af floden ligger Polen.

ligger lige ved siden af vort hotel.
Efter middag går vi en byrundtur
i Cottbus Altstadt, hvor seværdigheder og historiske mindesmærker
præger bybilledet. Hans Jørgen viser
Da vi kommer tilbage til Cottbus, går os ”snublesten” på fortovene. Det er
vi ind i den jødiske synagoge – der metalplader, der er lagt i fortovet ud

Videre over Bad Segeberg til motorvejen mod Berlin. Vi tager ruten
nord om Berlin og derfra motorvejen
mod Dresden og Cottbus. Guiden
kører et par timer. Ankommer til vort
hotel Sorat i Cottbus kl. 19.45 – og
middagen bliver skubbet til kl. 21.00.
En 3- retters menu med tomatsuppe,
kylling med ris og is med kage på hotellet.

Tirsdag den 31. juli
Guiden Hans Jørgen og chauffør
Benny vil, som ekstra oplevelse, køre
os ca. 25 km østpå til Rosengarten
i Forst. Vi skal først af sted kl. 09.45,
så der er god tid til morgenmaden.
Endnu en meget varm dag med 30 ”Snublesten” – mindeplader over deporterede jøder.
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for forretninger og boliger, hvorfra
der er deporteret jøder under 2. verdenskrig. Pladerne indeholder navne
på de deporterede, samt hvornår de
er deporteret og dato for død – hvis
det kendes – ellers et?
Vi går langs den middelalderlige
bymur og det 31 meter høje tårn,
Spremberger Turm, som er Cottbus’
vartegn. Videre til det centrale torv
Altmarkt og Sct. Nicolai Kirche (katolsk). Foran rådhuset er der i fortovet lavet metalplader med navne på
de atleter fra Cottbus, der har vundet
OL medaljer til dato. Turen bliver afkortet på grund af den ekstreme varme – ca. 35 grader. Nogle af os går
den fulde tur til floden og det gamle
elværk. Cottbus havde inden genforeningen i 1989 ca. 150.000 indbyggere – men mange forlod byen for
at prøve lykken i vesten. Der er nu ca.
100.000 indbyggere.
Om aftenen skal vi spise på en restaurant Brau & Bistro på Altmarkt.
Dejligt, at vi skal sidde udenfor under parasoller. Igen 3 retter, Suppe,
kylling med pasta og en dessert. Tilbage ved hotellet hygge under para- Fra deltaet i Spreewald.
sollerne og en godnatdrink.
byen Jessen. Her skal vi besøge en
Onsdag den 1. august
Heldagstur Lutherstadt Wittenberg lokal vinbonde -Weingut Hanke. Ægteparret Sandra og Frank tager imod,
og Jessen (det er en by).
og byder os ind i deres gård, hvor et
Tidlig morgenmad, da vi skal af sted stort valnøddetræ giver skygge til
kl. 08.00. Der er ca. 150 km at køre, alle bordene. Vi skal smage 4 vine og
men vi har jo en dejlig bus med air- spise 5 meget velsmagende håndcondition. Vi besøger den smukke madder med lokalt pålæg samt ost.
gamle by og ser først Sct. Maria Kir- Sandra og Frank underholder med
ken, hvor Luther opslog sine 95 te- fortællingen om deres vingård og de
ser på kirkedøren. Hans Jørgen får i produkter, de kan lave.
2. forsøg lukket op til antependium
(Alterforhæng), som Dronning Mar- Om aftenen nyder vi en middag på
grethe har skænket kirken den 2. ok- Restorante Pizzeria Roma. Dejlig buftober 2016. Derefter lidt tid på egen fet med mange lækre retter – men
hånd. Til sidst til Lutherhuset, hvor frygtelig varmt i lokalet. Tilbage ved
der er en statue af Luthers hustru, hotellet hygge under parasollerne
Katarina von Bora, Vi forsætter til vin- og en godnatdrink.

Torsdag den 2. august
Heldagstur til Spreewald, Lübbenau
og Slawenburg Raddusch. Skulle
have været af sted kl. 08.00 – men
får udsættelse til kl. 08.45 – dvs. mere
tid til morgenmaden. Kører direkte til
Lübbenau, hvor vi skal sejle på kanalerne i en Kahn. Vort selskab skal sejle
i 2 Kähner, der hver har plads til 26
passagerer.
Deltaet er meget stort, Europas største indlandsdelta. 500 km2, 1500
km kanaler, samt 250 km cykelvej.
Kanaler er udgravet af Sorbere og
Slavere til afvanding af arealerne og
samtidig til transport i de specielle
Kähner. Inde i området er eneste
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Fredag, den 3. august
Vi skal tidlig op – morgenmad fra
kl. 06.15, og bagagen skal læsses kl.
06.50. Afgang kl. 06.56, og hjemturen er startet. Vi kører ad motorvejen
mod Berlin, og guiden Hans Jørgen
fortæller om tiderne i det tidligere
DDR, samt om alle vanskelighederne
i forbindelse med genforeningen.
Ca. 60 km syd for Berlin ser vi en
kæmpe kuplet bygning der ligger
et godt stykke ude bag skoven. Det
viser sig at være Tropical Island, en
tidligere hangar til luftskibe. (bygningen er 107 m høj, 360 m lang og 210
m. bred - 75.600 m2 = 7,5 ha. Nu ombygget til et kæmpe vandland med
både store bassiner, et område med
forskellige dyr, et område med udlejningstelte og hytter. Udenfor er der
en campingplads samt udlejnings
huse.)

Slawenburg Raddusch.

Gurken – i flere forskellige varianter.
Tilbage til vor bus – i stegende hede
– og videre til den rekonstruerede
Slawenburg Raddusch, som er genopført efter foretagne udgravninger.
Den runde borg er 58 m i diameter
udvendig og 38 m indvendig. Det
vil sige, at der er en 10 meter bred
rand til mennesker m.v. Kun ca. 10 af
deltagerne vælger at betale entre til
Tilbage til Lübbenau med samme borgen. De resterende går lidt rundt
placering på båden og samme fører – eller sidder bare i skyggen.
som på udturen. Et fantastisk område med mange forskellige dyr, fisk Tilbage ved hotellet kl. 16.45. Vi
og planter. Der er 230 registrerede skal spise hos naboen til hotellet
Kähner i Lübbenau – førerne skal ESCOBAR – igen indenfor, trods
bestå en prøve, inden de må føre varmen. Rigtig dejlig mad kartoffelen Kahn. Tilbage i Lübbenau går vi suppe, okseroulade og dessert. Ud
en tur i byen bl.a. til kirken. Ser og på den fælles terrasse under parasolsmager deres specialitet Spreewald lerne til en godnatdrink.
transportmulighed Kähner – både
til kreaturer, postbuddet m.v. Området er en del af UNESCO’s verdens
arv. Vi står af Kahnen og går gennem
frilandsmuseet i Lehde til en restaurant, hvor der er reserveret plads til
os. Vi skal selv betale frokosten – så
mange vælger en kartoffelsuppe eller en salat.
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Vi kører med motorvejen ind gennem Berlin og kommer forbi bl.a.
den nye Willy Brandt lufthavn og den
nedlagte Tegelhof lufthavn. Stort set
ingen kø – pause vest for Berlin, hvor
guiden Hans Jørgen tager rattet til
næste rast, ved Gudow (tidligere
grænse mellem DDR og Vesttyskland). Næste rast ved Hüttener Berge
lige efter Kieler Kanalen. Ankomst til
Røde Kro kl. 15.45.
Her slutter turen, for vores vedkommende med en middag bestående
af fiskefilet, sild, flæskesteg med rødkål og hjemmelavet is.
De andre deltagere skal efter middagen videre med bussen til Kolding,
Vejle, Skanderborg, Århus, Hobro,
Aalborg og Bouet.
En rigtig god (og meget varm) tur
med Nilles rejser.
Således oplevet af
Ove Hansen Aabenraa

En venlig opfordring til
Posthornets læsere
På kontoret er vi altid meget glade for de indlæg, der ”Vi må hellere komme videre – Jeg tror, den øverste chef
bliver sendt til Posthornet. Vi kunne dog ønske os mange er inde på tanken”
flere historier, artikler og fortællinger fra jer læsere.
Den anden svarer ” hvorfor tror du det?”
Det er altid spændende at læse om de forskellige aktiviteter, der er i lokalklubberne, og de historier sætter vi ”Har du set den nummerplade der, - det må da mindst
også pris på. Dog oplever vi på vores kurser, at rigtig være Direktøren for PostDanmark”
mange fortæller historier fra ”det virkelige liv”. Fra dengang Posten blev bragt ud hver dag, og hvor man kend- Og så fik de ellers fart på og kom videre i dagens arbejde.
te menneskerne bag navnet på brevet. Ligger du inde
med en eller flere af den slags sjove historier, er du mere
end velkommen til at sende dem til os.
Har du svært ved at få ordene ned på papiret, er vi altid
behjælpelige på kontoret. Du kan enten ringe til os på
Et eksempel på en historie fra det virkelige liv, tlf.: 75 95 60 23, eller du kan sende os en mail på pl@
postpensionisterne.dk med dit forslag.
fortalt af Lotte Post fra Kontoret:
- I 2006, længe før jeg blev ansat i Landsforeningen, havde jeg en personlig nummerplade til min bil. Nummerpladen lød på mit efternavn POST. En dag var jeg inde
på tankstationen for at fylde bilen op, og der stod der to
postfolk med hver deres hotdog. De lignede nogen, der
lige havde taget en lille pause. I det jeg går forbi dem for
at betale min benzin, lyder det fra den ene:

Tegning: Bjerne Johansen
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer booking af Postens ferieboliger. Vores boliger bookes
pr. telefon (bort set fra postens lodtrækningsrunder). 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.

• Bornholm
Skiftedag i udlandet
Det er planen, at alle tre huses soveværelser skal males
For ferieboligerne i England og Norge bliver skiftedagen
i vinterhalvåret. Der skal også lægges nye gulvtæpper.
ændret tilbage til søndag gældende fra uge 2. Altså den
To af husene er blevet malet sorte udvendigt og ma6. – 13. januar 2019 er uge 2.
ling af det tredje er planlagt.
Øvrige udland er stadig lørdag – lørdag.
• Nykøbing Sjælland (Tutten)
er blevet malet udvendigt, så det nu er mørkegråt.
Renoveringer m.m.
Siden sidste blad, er der sket en del renoveringer i mange af vores ferieboliger, både i Danmark og i udlandet. • Lissabon
Da vi ikke længere kan få reservedele til spaen, har vi
Se det herunder.

Huset i Martofte blev i juli 2018 malet udvendigt så det nu er mørkegråt i stedet for gult

28 | Posthornet 2018

Det nymalede hus i Martofte.

været nødsaget til at indkøbe en ny, da den gamle retningsmæssig aftale med tilhørende servicepersonale,
ikke længere fungerede korrekt. Køkkenvinduet og roomservice eller slutrengøring. Det klarer vi selv.
dobbeltdøren i stuen bliver snarligt udskiftet.
Desværre oplever vi alligevel en stigende tendens til, at
dette ikke overholdes med klager til følge. Der klages
• Martofte
I efteråret 2017 kom der nyt badeværelse, så der nu er jævnligt over manglende eller dårlig rengøring af bolito badeværelser i huset. Huset blev i juli 2018 malet gerne. Det er ikke i orden, at efterlade en bolig i en stand
der gør, at den næste bruger skal starte ferien med at
udvendigt så det nu er mørkegråt i stedet for gult.
gøre rent!
Vinterlodtrækningen
Hvis du ikke fik søgt i denne lodtrækning (uge 44 i 2018 – TJM Forsikring
uge 16 i 2019), kan du gå på www.3fpost.dk og se, hvad Tjenestemændenes Forsikring har ændret navn til TJM
der er ledigt og derefter ringe til os.
Forsikring.
Ved denne lodtrækning sendte vi rigtig mange bekræftelser ud pr. mail, da vi ved, at I gerne vil have hurtigt svar.
Desværre er der stadig mange, som enten ikke har oplyst
os deres mail eller der er fejl i denne.

Vi vil i øvrigt opfordre dig til at tegne en rejse-/afbestillingsforsikring så du ikke mister penge, hvis uheldet
skulle være ude og ferieboligen må afbestilles. Se mere
herom på https://tjm-forsikring.dk/ eller ring til din forsikringstillidsmand. Kontakt TJM Forsikring på tlf. 70 33
28 28.

Fælles ansvar
Brugerne af vores boliger har et fælles ansvar for at behandle ferieboligerne ordentligt og aflevere dem ren- Nyt om lejlighederne i Berlin
gjorte til den næste bruger. Der er ikke tale om en for- I august 2018 kom der nyt i sagen. Det nye er, at der for-
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ventes at falde en dom i slutningen af 2018. Såfremt den danner baggrund for, at du kan booke en feriebolig hos
ikke falder ud til vores fordel, vil de to lejligheder vi ejer, os eller ej.
blive sat til salg.
Hvis du ikke er medlem af 3F, men er medlem hos PostPå grund af den nye situation er det besluttet, at lejlig- pensionisternes Landsklub, skal du sørge for, at de har
hederne indtil videre kun kan bookes til og med uge 1 dine korrekte oplysninger. Ring på 75 92 60 23.
i 2019.
Ledige ferieboliger
Vi afventer derefter situationen og såfremt det er muligt På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i,
at booke i 2019, vil lejlighederne blive lagt ud på ”Ledige hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Leuger”.
dige uger” som ligger øverst på siden – den bliver som
hovedregel opdateret hver dag. De røde uger er forbeVores forbehold i forbindelse med bookningen gælder holdt jer postmedlemmer og vil blive åbnet for andre
3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.
derfor stadig.

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.
Det kan i sidste ende resultere i, at vi bliver nødt til at
sælge nogle af vores udenlandske boliger. Men intet er
afgjort.

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.

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.

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.

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.

Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk.

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.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til dig,
før din indbetaling af bookningen er registreret hos os.
Der kan derfor forekomme meget korte betalingsfrister.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks
efter din hjemkomst og dette skal ske i den lille kuvert,
som du fik tilsendt. På denne kuvert står et nummer, som
vi skal bruge til registreringen og den giver os alle de inDu kan også se hvilken arbejdsplads 3F har dig registe- formationer vi skal bruge. Du behøver f.eks. ikke skrive en
ret på. Det er yderst vigtigt, at denne er korrekt. Den skal seddel om, hvem du er, men husk at skrive afsender bag
f.eks. bruges i forbindelse med afstemninger og den på kuverten.
På siden kan du
f.eks. også se hvilken
afdeling du hører til (hvis du ikke ved det) og afdelingens
kontaktoplysninger.
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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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Christoffer Brodersen

Henrik Hou

Jan Schou

Karen-Marie Lillelund

Børn fra Julemærkehjem
Dirigent: Carsten Rungstrøm

ODENSE POSTORKESTER

VELGØRENHEDSKONCERT
Til fordel for julemærkehjemmene
SØNDAG DEN 18. NOVEMBER 2018 KL. 15
Odense Koncerthus - Carl Nielsen Salen
Pris kr. 185,00 ekskl. gebyr, billetsalg starter den 6. august
Billetsalg: www.billetten.dk - Tlf. 70202096
Støttet af Odense Kommune
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Program 2018/2019
Tirsdag den 25. september 2018 kl. 13.00
Velkomsttræf
Efterårets velkomsttræf holdes i restaurant Allégade 10
på Frederiksberg, hvor klubben også fejrede sit 30-års
jubilæum.
Traktementet vil være koldt bord, bestående af silde
anretning, 7 slags pålæg samt ostetallerken. Klubben
yder et tilskud på 100 kr. pr. medlem.
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 15.00
Her får vi besøg af lektor, ph.d. Jes Fabricius Møller (f.
1966), der siden 2014 har været professor (mso) ved
Grundtvig Centeret på Aarhus Universitet og professor
II ved det Teknologiske Fakultet på Universitetet i Oslo
siden 2016. Jes Fabricius Møller har skrevet flere bøger. I
sit causeri tager han udgangspunkt i sin anmelderroste
bog ”Dynastiet Glücksborg”, hvor han fortæller om den
kongelige familie i fortid og nutid, og hvor han lægger
speciel vægt på det nære forhold mellem kongehuset
og ”det danske folk”. I januar 2018 blev Jes Fabricius
Møller, der ofte i medierne har bidraget med sin viden
om den royale historie, af Dronning Margrete udnævnt
til kongelig ordenshistoriograf. Det bliver utvivlsomt en
spændende og udbytterig eftermiddag.
Lørdag den 1. december 2018 kl. 13.00
Julekomsammen
Også i år afholdes klubbens julekomsammen på
Dortheavej 39 i ”Det Grå Palæ”, som 3F igen har ladet
os benytte. Det bliver som sædvanlig med tá selv bord,
bankospil og sange. Ledsagere er velkomne. Klubben giver tilskud, så prisen bliver 100 kr. pr. person for
medlemmer, 200 kr. for ikke medlemmer, og indbefatter julefrokost, 2 øl, en lille en til frokosten samt kaffe og
småkager. Tilmelding på et klubmøde eller til Henning
Hansen, telefon 41 65 48 30, mail: henlai@mail.dk
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 enkelt genstand 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

NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN

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 og bekendtgørelse i
Posthornet.
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
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.
Tirsdag den 28. maj 2019
Skovtur
Nærmere om tid og sted i nytårsbrevet, der udsendes i
januar 2019.
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NYT fra
klubberne

KØBENHAVNS POSTSENIORER
Efter ”Sommerpausen” er vi så igen klar til hyggeligt
samvær.
Cirkusrevyen, Nykøbing Falster-Revyen, Skovturen, Jazz
på Bakken, lukker Bakken, og Musik i gården. Alt blev
afholdt helt efter planen, og med succes over hele linjen,
men det stopper jo ikke der, så her er de:

Kommende arrangementer og rejser
26. september var der salg af billetter i det Grå Palæ til
Cafe-eftermiddagen 18 oktober. Hvis du ikke fik billet
på dagen kan du ringe frem til senest den 10. oktober
på telefon 5180 9996 og bestille billet.
2. oktober
Fællesarrangement, hvor Jørgen Oulund fra Eventyrernes klub fortæller om hovedjægere i New Guinea.
Efterfølgende med sandwich, kaffe, og øl / vand til
meget små priser.
18. oktober
Cafe eftermiddagen i Hvidovre.
2. november - Jule-Banko-dag med Regionen
Yderligere information vil blive fremlagt ved arrangementer, og på Postseniorernes Hjemmeside.
13. november
En ”fængslende” kvinde, Louise Adrian, kikker forbi
med en deltager fra Fangekoret, (fællesarrangement).
Efterfølgende med sandwich, kaffe, og øl eller vand til
meget små priser.
16. november - Temadag (Regionsarrangement).
Der er tilmelding senest den 8. november til dette
arrangement. Pris: 70 kr. Kontakt Carsten på telefon
5180 9996.
21. november
Så er der igen Vinsmagningsdag med GILA VIN i den
store sal.
Arrangementet er gratis, men med tilmelding senest 19. november!! Ved manglende fremmøde vil
der blive opkrævet 50 kr. Tilmeld dig til Keld - 2279
0614 eller Carsten - 5180 9996.

34 | Posthornet 2018

27. november
Billetsalg til juleafslutningen 8. december der er
Gløgg og æbleskiver, samt udlevering af lommebøger
på dagen.
8. december
Juleafslutningen i Hvidovre.
! NYHED !
Som noget nyt holder Bakken i år åbent op til jul, og
Hvide Hest holder åbent med julebuffet og de traditionelle lækkerier. Der vil blive orienteret om dette ved
vores sammenkomster.

Rejserne
2. til 5. december går Juleturen til HAMBORG.
Tilmeldingen er udvidet til den 10. oktober
Kontakt Lis på tlf. 2837 7869
Danmarks Turen 2019
går til Fyn - Sønderjylland - Lolland
Sidste frist for tilmelding er den 1. november.
Vær opmærksom på at denne tur er baseret på mindst 36
tilmeldte deltagere. Ved færre deltagere vil turen blive aflyst.
--- og husk at tilmeldingen er bindende -Du kan læse mere om turen i Nyhedsbrevet, på Hjemmesiden, og der vil blive fremlagt materiale ved de
kommende arrangementer.
Kontakt Carsten på telefon 5180 9996 for tilmelding.
Du vil altid kunne finde mere info i det fremsendte
Nyhedsbrev, og på hjemmesiden postseniorer.dk hvor der også opdateres om eventuelle aflysninger
/ ændringer i indhold.
Med stor sensommer hilsen, og på gensyn til flere gode
oplevelser.
Carsten Majgaard

Til vores Medlemmer
Velkommen til vores nye sæson 2018-2019. Nyhedsbrevet er udsendt til alle medio juli og skulle I ikke have
modtaget det, må I lige kontakte en af os i bestyrelsen.
Vores første arrangement er vel overstået, dette var
vores sommerfest hos Jette og Keld. Vejret var perfekt,
alle 50 medlemmer hyggede sig, med god mad og
drikke, hele dagen.
Næste arrangement er rundvisning
på Frederiksberg Slot.
Vi mødes den 10. oktober 2018 kl. 15.45 på Roskildevej
28 A Frederiksberg.
Rundvisningen tager ca. 1 ½ time. Hvis I har lyst, når det
er ved at være tid til aftensmad, vil vi finde et listigt sted
for spisning og hyggeligt samvær.

NYT fra
klubberne

VESTERBRO OG PAKKEPOSTEN

der blev morder og om politipyromanen i Balle. Arrangementet slutter kl. ca. 13.30.
Prisen for foredraget, kaffe med brød samt håndmadder
er for medlemmer kr. 40,00 og kr. 65,00 for ægtefælle/
samlever. Tilmelding på tlf.: 4080 8700 eller på mail:
peh@fibermail.dk senest onsdag den 7. november.
Vi har plads til max 40 personer.
Torsdag den 6. december kl. 18.00
afholder seniorklubben julefrokost på postkontoret.
Der kommer invitation hertil senere.
Paul Erik Holmgaard

POSTVÆSENETS PENSIONIST
FORENING I FREDERICIA
Aktivitets kalender

Ved tilmelding skal I oplyse om I vil deltage i spisningen, Onsdag den 5. september 2018
da vi skal bestille bord. Prisen for rundvisning er kr. 50,00. Udflugt til Nygaards Afrika - Indbydelser udsendes
Mad og drikke er for egen regning.
senere.
Tilmelding til Jette løbende indtil 1. oktober på
tlf. 25644803.

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 17.30
Efterårsfest på restaurant Oven Vande.

Som alle andre ture er tilmelding bindende.

Onsdag den 14. november 2018
Julebustur og julefrokost på Restaurant Knapp.

PBV Lolly
Onsdag den 5. december 2018 kl. 17.30
Generalforsamling og julemiddag på Oven Vande.

SENIORKLUBBEN POSTEN SILKEBORG

Venlig hilsen
Ketty Kilde

Torsdag den 15. november kl. 10.00
3F, Granhøjvej 16, lok. C.
Foredrag ved forhenværende vicepolitikommisær og
leder af kriminalpolitiet i Silkeborg, Jørgen Dalsgaard.
Jørgen Dalsgaard vil berette om en række af de større
kriminalsager fra Silkeborg, som han har været en central person i opklaringsarbejdet af. Han vil blandt andet
fortælle om dobbeltdrabene på Århusbakken og diskotek Rock-Inn, om Gitte der fik begge øjne stukket ud, om
jalousidrabet i Sydbyen, hjemmehjælperen i Alderslyst,
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Aktivitetskalender

Sorteret Magasinpost - 46631

Tirsdag den 23. oktober 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

Tirsdag den 11. december 2018
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

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

Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia

