Posthornet

01·20

MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING
FEBRUAR

3 ÅRTIER I POSTEN
– MED MERE
SIDE 20

LEDER: Et årti med fremgang og konsolidering

Posthornet

Indhold

Medlemsblad for Postpensionisternes
Landsforening
Nr. 1 2020 - 20. årgang

Redaktion og Ekspedition:
Postpensionisternes Landsforening
Prangervej 42, 7000 Fredericia
Telefon: 75 92 60 23
Telefontid: ma-to. kl. 9-14, fre. 9-13
E-mail: pl@postpensionisterne.dk
www.postpensionisterne.dk
Redaktion:
Johnny B. Madsen (ansv.)
Redaktør Per Lund Simonsen
I redaktionen endvidere
Lisa Mogensen og Marianne Hansen
Udkommer 4 gange om året.

25

Udgivet i 5.200 eksemplarer.
Indlæg til næste nummer må være
redaktionen i hænde senest den
7. maj 2020

HUMANIST MED MENNESKELIGE EGENSKABER
AF FINESTE KARAT

ISSN nr. 1601-0485

Leder3
Indkaldelse til generalforsamling 2020

4

Nyt fra Landsforeningen

5

En lille nytårshilsen

5

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia
Generalforsamling 2019

6

Til Holland fra Odense

8

Gå for en god sag – Julemærkemarchen

11

30-års jubilæum i Østerbro Veteranklub

12

Ach loreley mein schøne

14

Margueritruten17
Generalpostmesterens venteværelse

18

Noget om relative glæder

19

3 årtier i Posten – med mere

20

Teateraften - Silkeborg Ny Teater

23

Antisemitismen g
 rimme ansigt

24

Humanist med menneskelige egenskaber af fineste karat

25

LAPIDARIUM30
Feriekontoret31
Kursus på Rørvig Centret FORÅRET 2020

32

Nyt fra klubberne34
Aktivitetskalender36

Design og grafisk produktion:
Kailow Graphic A/S
Kailow er certificeret under følgende internationale standarder: ISO 14001 miljøcertificering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS
49001 CSR-certificering (Den danske udgave af ISO 26001 for social ansvarlighed).
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Bestyrelsen:
Formand: Johnny B. Madsen
Tlf. 43 63 36 83, mobil 21 67 01 05
johnny.b.madsen@gmail.com
Næstformand: Peter Andersen
Mobil 20 72 13 55
peter.and@oncable.dk
Kasserer: Per Lindgaard
Mobil 40 37 43 91
aap@lindgaard.mail.dk
Leif Aage Hansen
Tlf. 20 91 54 04
janeogleifaage@gmail.com
Birthe Johansen
Tlf 98 13 81 60, mobil 20 74 64 94
birthe.johansen.1701@icloud.com
Frede Lærke Pedersen
Mobil 30 56 36 20
fredelaerke@gmail.com
Frank Vinding
Tlf. 51 51 05 42
frank.vinding@webspeed.dk
Suppleant:
Jørn E. E. Nielsen
Tlf. 21 40 30 53
jornnielsen7@gmail.com
Al henvendelse vedr. medlemsskab
rettes til kontoret
Forsidefoto:
Søndbjerg Strand på Thyholm.
Foto: Hans B. Henriksen

Leder

Johnny Madsen
Formand

Et årti med fremgang
og konsolidering
Det Forgangne Årti var en epoke med fremgang på alle områder for Postpensionisternes
Landsforening (PL) og befæstede dens position
som en fagpolitisk uafhængig pensionistorganisation med en unik status i Danmark.
Landsforeningen er fuldgyldigt medlem af Offentlig Ansattes Organisationer (OAO) og dets
forhandlingsudvalg og har dermed indflydelse på
tjenestemands pensionisternes krav ved overenskomstforhandlingerne.

Danmark er et af verdens mest digitaliserede
samfund og medførte i årtiet et dramatisk fald i
brevmængderne og eroderede en særdeles vigtig del af grundlaget for PostNord Danmarks virksomhed. En omfattende transformation med bl.a.
en betydelig reduktion af medarbejderstaben og
tilpasning af produktionsapparatet har derfor været nødvendig.

PostNord Danmark, med hvis ledelse PL har et
særdeles godt samarbejde, er nået langt med
omstillingsprocessen og er nu inde i
positiv udvikling såvel økonomisk som
Landsforeningen har et solidt økonomisk med hensyn til postkvalitet m.v.

fundament, der skaber grobund for et
uændret aktivitetsniveau i de kommende
år. Dertil kommer over 50 tilknyttede og
velfungerende lokale klubber.

På globalt plan er udfordringerne I Det
Nye Årti store, presserende og vanskelige. F.eks. klimakrise, grøn omstilling,
populisme, økonomisk ulighed, migration og frygtelige krige i Mellemøsten.

Det betød også, at SKAT efter et langvarigt forhandlingsforløb anerkendte PL som forhandlingsberettiget, og at dets medlemmer, der oppebærer tjenestemandspension, har fradragsret for
deres kontingent på selvangivelsen.

Landsforeningen tager hul på et nyt tidsafsnit,
konsolideret med et solidt økonomisk fundament,
der skaber grobund for et uændret aktivitetsniveau i de kommende år. Dertil kommer over 50
tilknyttede og velfungerende lokale klubber.

Det nordiske samarbejde i Nordisk Post Pensionist
Union (NPPU) blev udfaset i løbet af årtiet. Tilslutningen til de fælles arrangementer var stærkt vigende, og kontakten med broderlandenes postpensionist organisationer opretholdes nu alene
gennem de respektive formænd.

Jeg glæder mig til at dele min optimisme og
fremtidstro med rigtig mange medlemmer på generalforsamlingen i april.

Johnny Madsen
Formand
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2020
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 16. april 2020.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 16. april 2020 kl. 11.00 i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl. 10.00, og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.00.
Der vil blive arrangeret taxatransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia
Banegård kl. 10.20 og fra Messe C kl. 15.10. Hvis der ønskes transport, skal der gøres opmærksom
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 2020.
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,
Prangervej 42, 7000 Fredericia,
på hjemmesiden www.postpensionisterne.dk eller
telefon 75 92 60 23, senest den 15. marts 2020.

4 | Posthornet nr. 1 2020

NYT FRA
LANDSFORENINGEN
Som noget nyt har Landsforeningen besluttet at uddele ferielegater fra sommeren 2020.
Foreningen uddeler 10 legater á 1500 kr. Legaterne uddeles blandt de, der har vundet
et ferieophold i perioden fra uge 19 til og med uge 39.
For at komme i betragtning til et legat, skal du være medlem af Postpensionisternes Landsforening
samt være udtrukket til at leje en af 3F’s ferieboliger.
Du ansøger om et af legaterne ved at sende en ansøgning til Landsforeningens kontor,
hvor du oplyser:
Medlemsnummer
Navn
Hvilket hus du har lejet samt datoen for afholdelse af ferien
Hvis du er blandt dem, der har vundet et legat, vil det blive udbetalt, når ferien påbegyndes.
Din skriftlige ansøgning om et legat skal være modtaget senest d. 27. april 2020
enten med posten eller pr. mail.

En lille nytårshilsen
Jeg har en følelse af, at jeg er en kende privilegeret. Og
hvorfor så det? Den korte version er: Jeg er medlem af en
del af de postale seniorklubber. Det gælder ikke mindst
de lokale klubber i det københavnske område og PL,
som favner hele landet.

misundelse i stemmen, at sådan noget er totalt ukendt
land for dem. Al den aktivitet kan måske være en af grundene til, at mange af os stadig er mentalt friske, og ikke
som andre seniorer er gået til grunde foran tossekassen
af bar kedsomhed.

Når jeg er sammen med venner og bekendte og fortæller om alle de arrangementer i lokalregi, det kan være
’syng med’, revyture til Bakken og Nykøbing F., fælles
arrangementer hos 3F, skovture, debatkredse, musikalsk
underholdning og meget meget mere og alle de rejser
til udlandet og ikke mindst de hyggelige kurser i Rørvig,
som PL står for, kan jeg høre dem fortælle, med slet skjult

Lad dette være en nytårshilsen til alle de utrættelige
kolleger over hele landet, der bruger tid og kræfter på,
at jeg kan føle mig privilegeret. Måtte I alle stadig have
lyst, tid, helbred og interesse mange år fremover endnu.
See you some day.
Flemming Rasmussen, Mørkhøj
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Foto: Jens Erik Christensen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Generalforsamling
2019
Torsdag den 12. december 2019 kl. 17.30, blev der af- hvad der fremover var planlagt. Keld Krüger forholdt generalforsamling på Fuglsangcentret. Der var 111 talte om ferieturen 2020, som går til Kreta.
deltagere.
Generalforsamlingen forløb lidt anderledes, end den
Vi holdt et minuts stilhed for dem, som vi havde plejer. Der var nemlig flere, som ønskede at komme i
mistet i årets løb. Robert Nielsen var ordstyrer, og bestyrelsen, og det er usædvanligt. Der måtte skriftdet klarede han fint. Formanden fortalte om, hvad lig afstemning til, og det er sjældent. Ketty Kilde forlod
der var sket i årets løb og næstformanden om, bestyrelsen, og Jens Erik Christensen kom ind. Hanne
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Jensen blev valgt som ny suppleant. Mogens Holck blev
revisor og byttede plads med Preben Larsen. Det må da
være et godt tegn for foreningens fremtid, at flere
gerne vil deltage i bestyrelsesarbejdet.

Så blev der tid til middagen, som bestod af flæskesteg
og risalamande. Bagefter var der kaffe med chokolade
og småkager. Noget må være gået galt, for det var aftalt,
at vi skulle have vaniljekranse, men vi fik jødekager. De
har måske hørt, at der ikke mere er vanilje i vaniljekranse, men der er da heller ikke j…. i jødekager. Det var en
virkelig god middag. Der blev også delt flasker med vin
ud til dem, som deler indbydelser ud, og til dem, som
havde lavet noget ekstra for foreningen. Der blev trukket
lod om 20 gavekurve, som formanden havde fremstillet
og medbragt. Ind imellem sang vi nogle julesalmer. Det
var en virkelig god aften for alle, som deltog.

Den største bekymring var nok, at flæskestegen, som vi
skulle have bagefter, blev kold. Normalt tager generalforsamlingen 45 minutter, men den tog 1 ¾ time. Senere på aftenen tog vi pænt afsked med Ketty, som har
været med i 13 år. Hun har lavet et meget stort arbejde,
bl.a. med indsamling af gaver til banko, og hun har arrangeret mange dejlige ferieture. (Hun ville på barsel nu,
sagde hun, men det er jo ikke godt at vide, hvad det er
for nogle arrangementer, som hun barsler med).
Jens Erik Christensen
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Foto: Alice Egede Jensen

Postpensionisterne Odense

Til Holland fra Odense
Den 1. september startede vores 6
dages rejse med forventning om
spændende oplevelser. Det blev
over al forventning en oplevelsesrig
tur og ikke uden dramatik. Der var
straks livlige samtaler og gensynsglæde i bussen, så den lange køretid
med kø ved tunnellen under Elben
ved Hamborg var ikke så slem. Holland har 17 millioner indbyggere,

vi skal til Raalte, hvor der er 20.000
indbyggere. Vi ankom inden aftenens middag til Best Western Hotel
de Zwaan, hvor der var gourmetmad
hver aften, så vi levede som grever
og baroner.

nu og ventede på vores besøg med
kongeslottet, kanalerne og broerne.
Vi gik rundt i den travle by med ca.
900 tusinde indbyggere og kom forbi kongeslottet hvor vi gik ombord
på en rundtursbåd. Vi fik en times
sejlads rundt under nogle af de 400
Hver dag kl. 9.00, startede en ny ud- broer mellem de 70 øer i den travle
flugt, så vi kunne nå en svømmetur storby, hvor sluser regulerer vandi hallen i kælderen. Amsterdam lå standen. På de flotte smalle gavlhuse er der oppe i spidsen af husene
et spil med en stor krog, den bliver
brugt til at hejse møbler op, når de
skal flytte. Hele molevitten kommer
ind gennem vinduet eller ud, for
trapperne er meget smalle. De betaler skat efter bredden på facaden
af deres huse, og ikke hvor langt de
strækker sig bagud. Der var et hus
der ikke var bredere end der lige kunne være en dør, den vendte ud mod
havnen og i højde med vandstanden, så man kunne lige gå ombord
i en båd. Vi sejlede forbi et gammelt
forsvarstårn fra det 15. århundrede
der hed Crazy Jack hvor uret altid gik
forkert, det var for at forvirre fjenden.
Vi kom også forbi et Kinesisk Restaurantskib – Musikhuset – Rådhus og
moderne huse. Anne Franks museum, der fortæller i hendes dagbog,
hvordan familien skjulte sig for nazisterne, var der ikke tid til at besøge.
Hjemvejen gik nordpå, hvor vi kørte
på diget Markerwaarddijk, der strækker sig over 30 km. er bygget i 1975.
Det var en utrolig smuk tur langs en
ferskvandsindsø Ijsselmeer, der har
tilløb fra Rhinens vande.

Kanalrundfart.
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Orkidehaven.

Orchideenhoeve er i stil med Randers regnskov, med tropiske planter
i alle regnbuens farver, var en vidunderlig oplevelse. Forskellige haverum
var inddelte, i et var der små aber, der
pilede rundt i de høje trækroner. Farvestrålende papegøjer i rød, grønne
og gule farver fløj om ørerne og benene på os, de nærmest jagtede os
ud, og det var en lettelse at gå videre.
Vi skyndte os ind i en oase med de
skønneste store blomster, hvor vi
drak kaffe med lækker kage til. Der
var bassin med store karper og andre
sære store fisk, der svømmede rundt
med eksotiske planter omkring.
Videre til byen Geithoorn, hvor indbyggerne sejler ad kanaler for at
komme til deres huse, der var dog
smalle stier til at gå og cykle på.
Udenfor hvert hus var et bådehus.
Der var parkeringspladser uden for
området, da de fleste i dag har biler.
Vi kørte igennem landsbyerne Staphorst og Rouveen som har det højeste antal kirkegængere i Holland. De
er troende (ortodoks calvinistiske)
går i egnsdragter og rigtige træsko,
af religiøse grunde vil de ikke lade sig
vaccinere. Gårdene lå side om side
med maleriske grønmalede døre
og vinduer. Når sønnen gifter sig,
bygger han en gård bagved, sønnesønnen bygger igen bag sin far,
derved er der huse bag hinanden
der hænger sammen i familien i en
lang række.

ponerende gotiske Niuewe (nye)
kirke, med de flotte mosaikruder der
kaster lyset farvestrålende ind. Fra
klokketårnet lyder der hvert kvarter
forskellig ringning med de 36 klokDelft er en by med gamle flotte huse ker. Rundt i kirken er der opstillet TV
fra det 15. århundrede med den im- skærme, der viser billeder fra blandt

andet afdøde regenter, William of
Orange blev statholder og helt. Andre oplysninger om livet fra en svunden tid, kan man trykke sig ind til
på de opstillede TV skærme. For at
komme til kirken måtte vi gå langs
en kanal i regnvejr. Jeg var så heldig
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at få tilbudt paraply-ly af den galante
Henning, så vi spadserede sammen
arm i arm under paraplyen, det var
ret hyggeligt at gå der i regnen og
sludre sammen. Det var indledningen til et godt venskab, vi har fortsat. Der er en porcelænsfabrik Royal
Delft, som vi ikke fandt, vi gik videre
under paraplyen og så de prægtige
gamle huse med kanaler alle vegne,
derefter fik vi lidt frokost og gik den
lange vej tilbage til bussen. Den
kunne ikke køre ad de smalle gader
i bymidten.
Sidste udflugt var til Broen i Arnhem
ved Rhinen, hvor den berømte film
er fra. Det blev en dramatisk oplevelse - da vi kom, holdt der både militær
og politi ved broen. Kort før vi kom,
var der fundet en druknet kvinde i
vandet under broen. Hvordan hun
var omkommet og hvorfor, står hen
i det uvisse. Det satte i hvert fald en
dæmper på os og tanker i gang om
liv og død. De tanker var der også i
Airborne Museum, hvor vi så og hørte om de allieredes fejlslagne faldskærmsangreb under krigen. Vi så i
glasmontre, de våben der var brugt.
I underetagen var et rum med filmfremvisning gengivet i 3D fra kampe
derfra, vi så og hørte høje kommandoråb, skud og faldne soldater. Det
hele foregik om ørerne på os i meget
livagtig opsætning med kampvogne, man følte, man deltog i kampen
med røg og lyd af høje skudsalver,
hvor soldaterne faldt ved siden af
os. Benene rystede godt nok under
mig, da vi kom ud derfra, vi fik også
der noget at tænke over. Krig og undertrykkelse er det værste, man kan
udsættes for, med tab af uskyldige
soldaters liv.
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Airborne museet.

Næste stop var Hollands største frilandsmuseum med historiske huse
og gårde fra alle egne af landet. Vi
kørte med sporvognen rundt i parken, stod af og på ved skolen og den
lille trækirke. Smagte på forskellige
oste i et gammelt osteri, hvor der
havde været børn som arbejdede.
Solen viste sig fra sin smukkeste
side, så vi spadserede rundt og så de
gamle gårde og en mølle, som Holland er så kendt for.

Nu er det slut på denne ferie, Danmark kalder på os. Man siger: At rejse
er at leve – det kunne mærkes længe
efter hjemkomsten, for mange myggestik kløede vanvittigt på næse og
øjenlåg en hel uge efter. Jeg glæder
mig til at opleve næste gang der er
en tur sammen med gode venner.
Tak til dem, der har tilrettelagt denne
spændende tur.
Hilsen fra Alice Egede Jensen

Foto: Ove Hansen

Aabenraa Postseniorer

Gå for en god sag
– Julemærkemarchen
Aabenraa Postseniorer deltog den 1. december 2019 i Julemærkemarchen med
start i Aabenraa. Postseniorerne stillede for
føste gang op som et hold, og vi fik pokalen
for største hold med 42 deltagere.
IF Posten var arrangør, og Aabenraa Post
seniorer stillede med hjælpere.

Pokalen for holdet med flest deltagere.

Den sædvanlige rute på 5 eller 10 km.
gik gennem Jørgensgård Skov langs
Aabenraa fjord. 10 kilometer ruten
havde rast på Aabæk efterskole, hvor
frivillige fra bl.a. Aabenraa Postseniorer solgte gløgg og æbleskiver. En
dejlig tur gennem det skønne landskab i tørvejr. Tilbage på Aabenraa
Postkontor var andre fra Aabenraa
Postseniorer i gang med kaffe og pølser, der blev solgt til deltagerne. Også
her gik overskuddet til Julemærkefonden.
Ove Hansen

Deltagere i Julemærkemarchen.
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Foto: Ingelise Frisendal

30-års jubilæum i
Østerbro Veteranklub
Den 9. december 2019 blev der afholdt jubilæumsfest ste 23 år, og huskede tydeligt, da klubmøderne blev afi Hansens Gamle Familiehave. Klubben blev 30 år d. 4. holdt i kantinen på Østerbro Postkontor. Her sad der ca.
10-12 medlemmer over en kop kaffe og en ostemad. Da
december 2019.
det ikke trak så mange medlemmer til, blev det lavet om,
Formand Svend Aage Bauer bød alle velkommen, og hå- vi ville lave klubarrangementer ude i byen. Vi startede på
bede på, at vi ville få et par fornøjelige timer. Vi havde Krausesvej, i kantinen i De gamle tennishaller. Antallet af
modtaget to legater, de blev brugt på en fantastisk dej- fremmødte steg, så derfra arrangeredes der forårsfest,
lig julebuffet. Der manglede absolut intet, så selv for en efterårsfest og rundvisninger flere steder i byen. Jule
kræsen person, var der alligevel stor mulighed for at bli- frokost blev der også afholdt på Krausesvej. Dette slutve mæt. Vi havde fået udleveret to drikkekuponer hver, tede dog, da Fru Olsen holdt op. Derefter måtte vi ud i
så da vi havde sunget en af de traditionelle julesange, byen for at holde julefrokost.
måtte halsen lige skylles.
Tilbage til Hansens. Middagen var som sagt fantastisk,
Vi talte om, hvorvidt der var nogen med helt tilbage fra, og inden sidste ret blev serveret, havde vi pakkeleg. Alle
da klubben blev stiftet. Nogen havde været med de sid- havde medbragt en julegave til kr. 25,00. Vi raflede, og

Glade jubilæumsgæster.
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Lidt af den overdådige julebuffet.

den der fik en sekser, måtte vælge en
gave. Så skyllede vi igen….. Der blev
sunget en festlig julesang mere, inden vi fik kaffe og en ”lille en”
Så blev risalamanden serveret, der
var dog ingen mandelgave. Der blev
afsluttet med den sidste genstand,
og alle var så glade over hele arrangementet.
Vi var ikke så mange deltagere, som
vi havde håbet på. En del var på jule
ferie, andre var ramt af forkølelse,
men alt i alt var Jubilæumsfesten en
kæmpe succes.
Ingelise Frisendahl
Så spilles der pakkespil.
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Foto: Carsten Majgaard Nielsen

Ach loreley
mein schøne
Nogle mennesker bruger en lørdag til hjemlige sysler,
andre til at frekventere diverse indkøbscentre, men en
lille flok postpensionister fra KPS tilbragte en hel lørdag i
en bus på de tyske auto Bahns.
Det tager ca. 3 morgensange, 1 færgeoverfart, 3-4 pitstops samt indtagelse af kaffe, varm kakao med fyld og
et gevaldigt indhug i bussens køleskabs velassorteret
sortiment, at nå fra DGI-byen i København til Hotel Zwei
Mohren i Asmannshausen ved Rhinen og gudskelov
også vinbyer Rüdesheim.
Winter wonderland var ikke ligefrem det, der prægede
panoramaet uden for bussens vinduer, men et passende
antal snebajere opvejede den manglende idyl, og så var
det ligesom julestemningen indtog sin plads i bussen,
og de ca. 900 km. forsvandt i muntert selskab. Ho-ho,
hvor det gik med bjældeklang og røde næser.
Til al held varer Rødby – Puttgarten ca. 45 min. Det er
mere end rigeligt, når godt og vel 95% af de rejsende beherskede det svenske sprog, og det hørtes tydeligt overalt på færgen. Det er en oplevelse at iagttage det ellers så
’stilige og reserverede’ broderfolk i fri dressur.
Et pitstop på Lüneburger Tankstelle kan også virke lidt
kaotisk, når omkring 40 postseniorer skal have noget at
spise og helst på en gang, så sådan en bratwurst på en
½ meters længde med pommes tager sin tid at producere og konsumere, men det gik. Bagefter var det ligesom bussen lå lidt mere stabilt på vejen. På et tidspunkt
kunne det virke, som om bussen var konverteret om til eller at høreapparaterne ikke var aktiverede, så alle slap
en slags sovebus, det til trods for, at det stadigt var lyst fra besøget i god behold.
udenfor, men rart at kunne nyde en kølig i fred og ro.
Det er første gang, at denne signatur frekventere en tysk
En tur langs med Rhinen skulle naturligvis også ende by, der ikke er i besiddelse af sit eget brauerei. Det skal
med et besøg hos Loreley. Det er synd at påstå, at hun er derimod siges, at vinen var drikkelig, vederkvægende og
nogen skønhed. Desuden kunne vi heller ikke høre hen- løsnede stemmebåndene, hvilket kunne høres på, at vodes, efter sigende, lokkende skønsang, der fik de søfaren- lumenknappen fik en tak eller to opad.
de på Rhinen til at kaste sig i floden og drukne i hobetal.
Det var der heller ikke nogen i selskabet, der blev udsat Solen skinnede lystigt over Rhinen, så turen til julemarfor. Det kan måske skyldes, at bussen var vel lydisoleret, kedet i Koblenz gav et helt andet indtryk. Vejret holdt sig
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Rhinen.

også til hjemturen efter et lidt pauvert julemarked. En liv sådanne steder, kan man vel finde en kirke og tænde
lille trøst var dog de små hyggelige traktørsteder med et lys og bede en bøn. Man skal lige være klar over at
varm suppe og dunkelbier.
boch- og bratwurst samt gullasch er en fast ingrediens
på de tyske julemarkeder. Nok om julemarkeder.
Ham, der skriver disse linjer, må have en eller anden form
for tiltrækningskraft, for efter den første slurk af en dun- Der blev til manges overraskelse afholdt en ”Juleaften”
kelbier, blev den ellers mennesketomme Bierstube fyldt på hotellet. Det var et flot indslag. Personalet havde viraf glühweinshungrende folk af tysk afstamning. Det er kelig strammet ballerne m.h.t. arrangementet. En 4-retdog ikke helt sandt, for pludselig blev vinstuen angrebet ters menu med vino fino, julelege og andet spas. Juleaf 6 lige så højrøstede landsmænd, så stemmeniveauet gaver og en masse anden tant og fjas, gjorde den sidste
steg til uanede højder. Kan man ikke tåle det pulserende aften vellykket.
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Hotel Zwei Mohren.

Frühstück og abfart klokken meget tidligt mod fædrelandet, der blev betrådt kl. ca. 18.00. Onde tunger vil nok
mene, at alle ture skal foregå, før en vis herre får sko på,
for sikke en velsignet fred, der lagde sig over bussen. Alting har en ende.

Til slut. Når man kører i op til mange timer på de tyske
motorveje, ser man rigtig mange store lastbiler på PostNord, og så er det, at jeg tænker ”Hva’ faen laver de her?
Hvorfor er de ikke hjemme og sørger for at posten kommer frem fra dag til dag. Det ville klæde vort gamle firma”

Et lille surt opstød! Det kan godt være, at man som ældre
går i barndom, med det her var lige i overkanten. Det
ville være ønskeligt for denne deltager, at Klingenberg
orienterer denne guide om, at det er ældre åndsfriske
seniorer, der er i bussen og ikke en godtroende børnehaveklasse. Det var et langt eventyr om et grantræ. Som
alle ved slutter et eventyr på et tidspunkt. Og mange tak
for det!

Og således blev det atter engang tid for julens højtider
for både troende og ikke troende.
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Godt nytår til alle i PL fra:
Flemming Rasmussen,
Mørkhøj

Af Per Lund Simonsen

Margueritruten
Margueritruten er blevet et begreb i Danmark. Den blev
indviet i 1991 af dronning Margrethe som en af Danmarks nationale turistruter for bilister. Hvis man følger
den fra ende til anden, kommer man til at køre over 3.500
km ad landets smukkeste veje og passerer omkring 1.000
store og små seværdigheder.

Fortællingerne blev i 2008 udgivet på forlaget Gyldendal
i en særdeles læseværdig bog med titlen Danmarkshistorier 100 fortællinger fra Margueritruten og med usædvanligt smukke fotografier, taget af Kirsten Stigsgaard.

Landsforeningen har aftalt med forlaget Klematis, der
har ophavsrettighederne, at vi i Posthornet må kopiere
Navnet på ruten er valgt efter dronningens yndlings- Jørgen Hansens fortællinger og Kirsten Stigsgaards fotoblomst, og derfor er ruten markeret med brune skilte grafier.
med margueritblomsten.
I dette nummer bringer vi beretningen ”GeneralpostJørgen Hansen, der var direktør Turismens Fællesråd mesterens venteværelse ”.
i årene 1987 – 93, har frem til fratræden som direktør i
1993 skrevet i alt 100 fortællinger om oplevelser på Margueritruten. De giver inspiration til at opdage nye steder i Danmark ved at fortælle om noget, som er mindre
kendt og derfor måske en smule overraskende.

Skilte viser rundt på
Margueritruten.

Margueritruten.
Kort fra bogen
”Danmarkshistorier
100 fortællinger fra
Margueritruten”.
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Af Jørgen Hansen – Foto: Kirsten Stigsgaard

Generalpostmesterens
venteværelse
I Salling fører Margueritruten langs Sallingsund, kun et den var det en forkortelse for det latinske regnum firmat
par stenkast fra det gamle færgested Pinen, hvorfra man pietas, der betyder fromhed styrker riget.
i tidligere tider sejlede til Mors. Færgeriet blev i 1978 afHovedpulsåren i Christian 4.s postsystem var postruten
løst af den 1734 m lange Sallingsundbro.
København-Hamburg med siderute fra Kolding over
Når vi nu om dage sætter os til skrivebordet for at afskibe Nr. Snede til Viborg og Aalborg. Der blev oprettet postden årlige julepost, kan vi takke Christian 4. for, at der kontor i Kolding, mens de øvrige byer måtte klare sig
overhovedet findes et postvæsen, som (med vekslende med ved magistratens foranstaltning at udpege en »på
hurtighed) vil ekspedere vore kort og breve. På selveste lidelig gæstgiver«, som stillede kost og logi til rådighed
juleaften 1624 udsendte han nemlig en »Forordning om for budene og i øvrigt fungerede som brevsamlings
Postbudde« og oprettede dermed et autoriseret post- steder.
væsen i Danmark.
Efterhånden kom der også egentlige postmestre i de
Det ny væsen fik sæde på Københavns Børs, et af andre større byer langs hovedpostruten. Af uransagelige
Christian Firtals yndlingsbygningsværker, der netop var grunde havde man en forkærlighed for at udpege den
under opførelse i disse år, og som ved sin færdiggørelse lokale bestyrer af rådhusets vinkælder, som åbenbart forblev prydet med de tre bogstaver R.F.P., hvilket af humo- modedes at være særligt skikket til at bestride den post.
ristiske sjæle udlagdes som riget fattes penge; i virkelighe- Ikke desto mindre vides netop disse vinkældre at have
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været skueplads for sådanne begivenheder, at de lovlig Dengang i 1600-tallet kunne det være en ganske besværlig affære at krydse Sallingsund. Det foregik med rohyppigt figurerede i byernes justitsprotokoller.
færge, og der var ikke noget, der hed faste afgangstider.
Men selv en nok så ædruelig postmester gør det ikke Når vejret drillede, lå færgefarten stille, og det var en slem
alene. Også dengang havde postvæsenet mange sorger, pine at skulle stå ude i regn og blæst og vente på næste
der afstedkom beklagelige uregelmæssigheder i driften. afgang. Det syntes generalpostmesteren selvfølgelig
Især var det et problem, at vejene på landet var nærmest ikke om, og derfor byggede han sig et »venteværelse«
ufremkommelige, ja, til tider helt forsvundet fra jordens i form af et gæstgiveri ved færgestedet på Salling-siden.
overflade. De opblødte hjulspor fortabte sig i efterårs- og Først hed det Go’awten, men siden ændrede det navn til
vintertiden i det uvisse, og man vidste aldrig, om man Pinen Kro, for sådan kaldtes færgestedet på denne side,
kørte på vejen, eller om man var på vej ud i et bundløst mens det på den anden side hed Plagen – og begge
navne var som nævnt temmelig velanbragte. Men det
mudderhul.
var nu ikke de stakkels færgepassagerer, som fandt på
Givet er det, at det i de første mange år var et hyr at få navnene. Det gjorde forfatteren Steen Steensen Blicher i
posten til at fungere (nogen vil måske mene, at det pro- novellen »Kærlighed i Pinen« fra 1843.
blem stadig findes, selvom der er gået næsten 400 år i
mellemtiden …), men én af dem, der gjorde en indsats I 1726 fik kroen kongeligt privilegium med tilladelse til
for, at postsystemet i Danmark blev sat i nogenlunde at brygge mjød til udskænkning – og efter mange års
system, hed Paul von Klingenberg. Frederik 3. udnævnte forandringer er det blevet til det hotel og kursus- og
ham til generalpostmester, og han erhvervede herre konferencecenter, som vi i dag kender under navnet
Pinenhus.
gården Højriis på Mors.

Noget om
relative glæder
Postkassemaleren Madsen
fik næsen i klemme i kassen
og nøs, så halvtreds tusind breve
fløj bort mellem Køge og Greve.
Ensomme, gamle Kamilla,
der sad for sig selv i sin villa
og drak en kop te og en pilsner,
fik pludselig masser af hilsner.

Ti tusind breve fra Jensen
og flere fra Larsen og Svendsen,
og et brevkort med sne fra en fætter
og fem tusind skattebilletter.

Halfdan Rasmussen
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Af Frank Vinding

3 årtier i Posten
– med mere
På formandsmødet fik vi den 6. november besøg af daværende formand for
Landsbrancheklubben i 3F Post og forhandlingssekretær i 3F Lars Chemnitz,
der fortalte om sine 3 årtier i Posten.
Lars er pr. 1. januar 2020 afløst af faglig sekretær fra
3F København, Dzevad Ramic.
Lars er meget tilfreds med skiftet og tryg ved valget af
Dzevad.
Lars er også formand for Tjenestemændenes Forsikringsforening afd. 4.

Sarajevo
For at starte med Forsikringsforeningen (TJM), så fortsætter jeg som formand for afd. 4 frem til i hvert fald november 21, hvor det ordinære repræsentantskabsmøde
vælger ny bestyrelse. Periodeforskydningen gør også, at
Dzevad kan starte med at koncentrere sig om det faglige
og ikke også skal kastes ud i arbejdet i TJM. Dzevad kommer fra Bosnien, og han har talt varmt om, hvor dejligt
landet er. Altså var, og er nu – ikke under borgerkrigen,
så bestyrelsen i TJM afd. 4 (Posten) var på en rundtur for
at se på evt. feriebolig/lejlighed. Der er købt en lejlighed
i Sarajevo. Det er en perle.
Formanden for Postpensionisterne, Johnny Madsen, sidder også i bestyrelsen, og han besluttede at give en øl
på den cafe der ligger lige ved lejligheden. Det vakte en
del undren og overraskelse: Han plejer da ikke at strø om
sig. Så bestyrelsen i TJM har besluttet at der skal opsættes en mindeplade ved caféen, der påminder, at ”her gav
Formanden for PL en øl til bestyrelsen i TJM”.

Lars Chemnitz.

i betondæksler der er malet røde. De kaldes Sarajevos
røde roser. En voldsom historie, men samtidig en by der
er fuld af liv”.
Det er en by der er kendt for, at alle de store verdens
religioner lever fredeligt side om side. Før borgerkrigen
var de forskellige giftet ind i hinandens familier.
Lejligheden ligger i en gammel østrig-ungarsk ejendom
lige ved føromtalte mindeplade. En tip-top moderniseret lejlighed.

Tilknyttede foreninger
Vi er jo primært en fagforening. Men vi skal være stolte af
alt det vores forgængere også har skabt ved siden af fag”Sarajevo er en spændende by at være i. Den er smuk. foreningen, så som Interesseforeningen og forsikringen,
Kulturhistorisk. Det var nemt at være der, og så er det jo og alle de boligforeninger postfolk har startet.
ikke en by, der efterlader en uberørt. Der var første verdenskrig, den gamle historie. Og så var der også borger- ”Jeg kan huske kontorpakmester Kjeld Svensson der kom
krigen. Meget er genopbygget og man er for længst vi- og spurgte mig som helt nyansat og ung i starten af firdere. Men man kan stadigvæk se sporene, der er masser serne, om ikke jeg skule være medlem af Københavns
af huse, hvor der stadig er skudhuller. Og granatnedslag Postbudes Alderdomshjem? Det koster 3 kr./md. at være
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medlem og hver 4. år får du 400 kr. i ferielegat”. Det er Postfonden år 2000, hvor arbejdsgiveren trak sig ud og
overlod fonden til Landsbrancheklubben. Postfonden
svært at sige nej til…
købte 9 ferieboliger.
Alderdomshjemmet blev skabt i slutningen af 1800-tallet. Dengang var der ikke tjenestemandspension for Samtidig gav forsikringsforeningen pænt overskud, som
postbude, så formålet var at skabe billige boliger til bl.a. betød mange indkøb af udenlandske ferieboliger,
pensionerede postbude og skabe boligstøtte til samme så ikke så sært med øgenavnet; Jens mangepenge. For
gruppe. Rørvig Centret blev købt af samme kreds aktive der var mange penge at gøre godt med på feriehus
postbude i 1913 og kører på bedste velgående i dag området.
også. TJM på samme måde, og ligeledes med Tjenestemændenes Låneforening. Hele arbejderbevægelsens Jens’ tid var også defineret af, at arbejdsgiveren var et
fælles historie er jo fyldt med den slags, og vi har det jo aktieselskab, så tjenestemændenes vilkår var ikke længere statsvilkår, og vi blev omfattet af Industriens overi vores egen baghave. Det er stærkt at vi har det også.
enskomst. Det var den opgave han skulle løse, og det
skete med aftalen om overenskomstansatte på særlige
vilkår, hvor de særlige vilkår var, at vi stadig var omfatPosten og den faglige udfordring
Hvis man skal kigge på hvad der definerede situationen tet af tjenestemandsloven, tjenestemandspensionen
i 1990’erne i Posten, hvad var det så for en begivenhed og reglerne om rådighedsløn. Vi fik et engangsbeløb på
som historisk set var afgørende for eftertiden? Det var, at 50.000 kr. en lønramme op og en uges ekstra ferie i forbindelse med jubilæum, og ikke mindst en max. grænse
man holdt op med at ansætte tjenestemænd.
for forflytning fra oprindelig arbejdsplads på 40 km. Alle
Det var den altafgørende begivenhed da. Det betød jo Bornholmere sagde ja til denne aftale, de kunne nemlig
for de to gamle tjenestemandsorganisationer, Dansk aldrig flyttes fra Bornholm.
Postforbund og Dansk Post og Giro Forening, at man
kunne fremskrive medlemsudviklingen og se hvornår
man måtte lukke foreningen.
10’erne
Da jeg trådte til i 10’erne, så besluttede man sig for;
Så Jans tid (Jan Svendsen) i 90’erne, var at håndtere det ”hvorfor skal man overhovedet have breve? Er det ikke
skifte. Vi var nødt til lave en anden organisation, fordi sjovere at bruge it”?
man på sigt ikke længere kunne bevare en ren tjenestemandsorganisation. Vi sloges i starten om overens- Det var den daværende regering der lavede en digitalikomstdækning, men det endte jo med, at vi blev en seringsstrategi, som begyndte at slå igennem allerede i
del af SiD. Det var ligesom der, vi kunne bevare orga- 2010.
nisationen samlet, med de ændrede ansættelsesvilkår i
Posten.
Vi sad i det her lokale i Rørvig med ledelsen i Post Danmark, for at få en uformel snak om de forskellige problemstillinger virksomheden har. En tradition. Et møde
uden dagsorden. Lidt fri snak om hvordan det går. Det
00’erne
Så blev det 00’erne. Det blev Jens Bendtsens tid. Med var her jeg første gang kunne se på virksomhedens lefusionen med SiD blev Jens Bendtsen forhandlings delse, at der var noget galt. Da havde de konstateret, at
det her fald i brevene ikke bare var et fald ned til et lavere
sekretær for de postansatte tjenestemænd i SID.
niveau. Det var et vedvarende fald. Den kurve på 10%
Han fik øgenavnet Jens mangepenge. For vi købte en om året havde bidt sig fast. Man troede dog stadigvæk at
det ville stabilisere sig på et lavere niveau. I 2014 lavede
masse sommerhuse i Jens’ tid.
posten en konklusion: Den nye normal ville stabilisere
Der skete jo 2 ting samtidigt. Vi mistede vores juleover- sig på ½ mia. breve, et fald fra 1½ mia. og så var der et
arbejde (kaldet julerosen), som var en god overarbejds lettelsens suk: Ah, en ½ mia. det kan vi godt køre forretbetaling for den mere post i julen. Opsigelsen af ’Jule- ning på.
rosen’ blev kompenseret med et engangsbeløb på 20
mio. kr. som skulle bruges til gavn og glæde for dem, der Men det eneste der skete var bare, at tempoet i faldet gik
havde mistet ’Julerosen’, altså postbudene. Det blev til stærkere og stærkere, og nu er vi på ca. 280 mio. breve

Posthornet nr. 1 2020 | 21

eller noget i den stil. Det gode er, at faldet stopper på et Så det at booste selvtillid ind i vores medlemmer,
for at komme over i nye jobs, har været rigtig vigtigt for
tidspunkt (når det når 0, red.)
os.
Min opgave har så været den at håndtere, at det hele
skred under fødderne på virksomheden.
Postens renommé
Hvordan bevarer vi jobs og fuldtidsstillinger? Hvordan Posten lider under den offentlige mening. Den offentbevarer vi ordentlige overenskomster?
lige mening er virkelig negativ. 1500 danskere, hvilket
er mere end repræsentativt for sådan en undersøgelse,
blev spurgt om, hvor lang tid en pakke er undervejs i poOpsummerende kan man sige:
Jans’ opgave var: Hvilken organisation har man, når der sten? 3 dage var svaret. Hvor lang tid er en pakke undervejs med GLS? 1 dag var svaret. Det er den offentlige meikke længere ansættes tjenestemænd.
ning. Men sandheden er, at 98,5% af pakkerne i Posten
Jens’ opgave var: Hvad for en overenskomst har man, når kommer ud fra dag til dag. Tendensen er jo, at når man
er en stor spiller og først er kommet i unåde, så er det jo
virksomheden ikke længere er staten.
en folkesport at fortsætte med at svine til. Vi har overtaOg min opgave var: Hvad for en overenskomst har man, get DSB’s plads som prügelknabe nr. 1, og det bygger på
og hvordan skal det hele køre videre, når der ikke længe- usandhed. Det er et stort problem for virksomheden og
re er nogen breve, og når personalet reduceres kraftigt. det er sandelig også et problem for vores medlemmer,
som går rundt i en arbejdssituation og skal stå på mål
for det.
Hvad med dem der blev fyret?
Vores overenskomstforhold bliver presset, når virksom- Var det så en rigtig historie så fred med det, men det er
heden er truet. Hvad skal der til for at vi kan overleve og ikke rigtigt. Det er en shitstorm.
fortsat have jobs?
Der arbejdes på at forbedre Postens image. Ikke ved forRørvigaftalen var et svar på dette. Vi lå højere end til- kromede reklamer, men blot ved at fortælle hvad Posten
svarende logistikvirksomheder. Vi gav indrømmelser på kan. Det er nok en klog strategi på den lange bane.
nogle områder for at overleve, og fik andet igennem,
som støttede dem, der måtte forlade virksomheden –
altså blev fyret. Årsagen til vi indgik Rørvigaftalen var, at Vendepunkt?
efter vores bedste vurdering, så var det sandt, at hvis vi Posten har været igennem en gigantisk udvikling. De sidfortsatte ind i 2016, som vi sluttede i 2015, så måtte Po- ste mange år har det været en overlevelseskamp, med
sten lukke deres forskellige forretninger.
underskud på bundlinjen. Nu ændrer det karakter til en
stabilisering der nærmer sig nedefra til et 0 i regnskabet
For dem der blev fyret, indeholdt aftalen et forløb på 6 og man kan begynde at kunne kigge fremad og kæmpe
uger, hvor der blev støttet i at finde andet arbejde.
for vækst, så lige nu er posten ved et vendepunkt. Posten
er i transformation. Den kommer ud som noget andet
Jeg kan huske, jeg var til et medlemsmøde i Åbenrå, hvor end den var.
der var én der spurgte mig: ”Hvad med mig, jeg er 55, jeg
får da ikke noget nyt arbejde. Og jeg svarede:
Fra omdeling af breve til en logistikvirksomhed, der omdeler pakker.
”Hold nu op. For det første har du vist, at du kan holde et
arbejde. Du kan noget, der er hårdt fysisk. Du kan arbejde Jeg er spændt på, hvad der sker fra nu og fremover for
med høj kvalitet, og du er serviceorienteret. Det eneste Dzevad. Jeg håber og tror selv på at den næste fase i uddu mangler, det er måske et epoxysmørekursus, eller an- viklingen her lykkes, sådan at der kommer flere pakker,
det. Du kan det fundamentale, som en arbejdsgiver har som er det, Posten skal leve af fremover, men der er hård
brug for: stabilitet, dygtighed, ansvar – det har du vist i konkurrence.
20 år”.
Dengang der var 11 mia. i omsætning, var der 1 mia. på
Han fik også arbejde.
pakker og 10 mia. på breve. Når så de 10 forsvinder, så
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varmer det selvfølgelig at den ene fordobles til 2, men For hovedopgaven er, at dem der fortsat er i Posten
fremover, selvom det er mange færre end der har været,
man kommer nok ikke op på 11 igen.
at de har ordentlige arbejdsvilkår og en ordentlig overJeg håber den fase Posten går ind i nu, bliver et holdbart enskomst.
grundlag at arbejde videre på.
Et ordentligt anstændigt arbejde, hvor man kan have en
fagforening, hvor man kan have et livslangt arbejde, hvis
Vi er stadig en branche på 5.000 medlemmer.
det er det man vil, og hvor man kan leve af et fuldtidsjob.
Jeg håber og tror at næste fase bliver stabiliseringsfasen
Vi er ikke så avancerede i vores krav lige for tiden. Vi vil
– så det ikke længere går nedad.
ikke have guld på hanerne. Posten er stadig i krise, og
Jeg er glad for at der kommer friske kræfter til at styrke den krise skal overvindes. Kampen er at bevare rigtige
arbejdspladser, undgå GLS tilstande og undgå outsourvores faglige system.
cing.
Jeg håber meget at Dzevad slipper for at komme ind i
en tid med ’nå, det kiksede sørme med de pakker’, så det Jeg håber og tror det bliver stabiliseringens årti Dzevad
ikke bliver uorganiserede og GLS der overtager det hele, går ind i, så vi kan bevare 5000 organiserede arbejdspladser i Posten.
sådan må det ikke gå.

Seniorklubben Posten Silkeborg

Teateraften
- Silkeborg Ny Teater
Onsdag d. 5 februar var 28 glade
medlemmer af Seniorklubben Posten Silkeborg samlet til Teateraften
på Silkeborg Ny Teater.

mørbradgryde i flødesovs, dertil
små kartofler og salat og ikke mindst
asier. Det var meget lækkert. Folk fik
også hældt lidt i glassene, så man
kunne skåle.

I pausen blev der serveret kaffe med
chokolade til. Anden halvdel af revyen var ikke mindre spændende.
Man kunne se, at folk gik hjem med
et stort smil på munden.

Vi skulle se revyen ”Badet er klar Revyen startede kl. 20.00, og vi blev
er i?”
derefter underholdt en time. Det var Flemming Gert
Vi startede med, at vi skulle have noget af en oplevelse. Folk fik rørt
noget at spise. Menuen bestod af deres lattermuskler.

Posthornet nr. 1 2020 | 23

Af Per Lund Simonsen

Antisemitismen
grimme ansigt
75-året for befrielsen af Dødslejren Auschwitz-Birkenau blev markeret den
28. januar 2019. Lejren, som er blevet symbolet på holocaust – Nazitysklands
mord på seks millioner jøder under Anden Verdenskrig.
Jødeforfølgelse har fundet sted siden oldtiden. Antisemitisme – fordomme og had mod jøder - har ulykkeligvis
igen vist sit grimme ansigt, som det for eksempel er sket
ved skænding af jødiske gravpladser. Og terror har det
seneste årti ramt og truet jødiske samfund såvel i den
arabiske verden som i Europa og Nordamerika. Heller
ikke det jødiske samfund i Danmark er gået fri.
Den tyske besættelsesmagt gennemførte natten til 2.
oktober 1943 en aktion mod de danske jøder. De var dog
forinden blevet advaret, og det lykkedes for mere end
7.000 jøder at flygte til Sverige, mens 474 blev anholdt
og sendt i koncentrationslejr.
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En af de danske jøder, som i tide bragte sig i sikkerhed i
broderlandet, var fhv. overrabbiner Bent Melchior, der i
øvrigt er en skattet foredragsholder på Landsforeningen
kurser i Rørvig, og som vi for 10 år siden interviewede til
Posthornet.
Hans epos kan på sæt og vis betragtes som et sind
billede på jødernes skæbnetråde i Danmark og over
hele verden. Redaktionen har valgt at lade interviewet
med Bent Melchior genoptrykke i dette nummer af Posthornet som et memento om nazisternes ufattelige
forbrydelser og 75-året for befrielsen af Auschwitz-

Birkenau.

Af Per Lund Simonsen

Humanist med menneskelige
egenskaber af fineste karat
Bent Melchior indleder sin fremragende autobiografi fra se opholdtilladelsen til en enkelt by. Der var jøder, som
1997 Så vælg da livet således:
tog længere op i Jylland, andre bosatte sig på Fyn – der
blev bl.a. grundlagt en menighed i Faaborg – Sjælland
Jeg er ikke sikker på, at det stod i mine stjernetegn, at jeg og i København.
skulle blive gammel nok til at skrive mine memoirer. Jeg blev Vi daterer faktisk den københavnske menighed til 1684,
født i udlændighed i det Tyskland, hvor nazismen marche- hvor jøderne i København fik lov til af Kongen at holde
rede frem. Jeg ramte – om end ved et tilfælde – en SS officer gudstjeneste i to private hjem. Dermed var den købeni hovedet med mine byggeklodser. Jeg er født i samme må- havnske jødedom altså en realitet. Man måtte ikke bygge
ned som Anne Frank og var udset til samme kranke skæbne, synagoger i al almindelighed. Det kristne Danmark følte,
som overgik hende som fjortenårig. Som attenårig var jeg i at jøderne burde komme til fornuft, og det betød for de
aktiv krigstjeneste. Under disse omstændigheder bliver livet kristelige gejstlige, at jøderne skulle lade sig døbe.
Jøderne holdt fast ved deres tro, og det lykkedes efter
en gave, som man forstår at skønne på dag for dag.
mange års besværligheder at få lov til at opføre en synagoge i Læderstræde i København. Der skal vi helt frem
Jøderne i Danmark
”De første jøder fik lov at bosætte sig i kongeriget under til 1766, men synagogen brændte efter nogle få årtier.
Frederik 3. (1648 – 1670), der havde grundlagt Frederi- Der var nogle store brande i København i slutningen af
cia og manglede indbyggere, så han tillod, dels at nogle 1700 – tallet.
protestantiske grupper, der ikke var lutheranere, dels jø- Et meget vigtigt årstal i vores historie er 1814, hvor den
der at bosætte sig i byen. Jøderne måtte dog holde sig jødiske menighed i Danmark blev ligeberettiget med
til ganske begrænsede erhverv, herunder handelslivet.”, kirken og andre religiøse samfund som for eksempel
katolikker og baptister, der heller ikke var medlem af
fortæller Bent Melchior.
”Men det blev hurtigt sådan, at man ikke kunne begræn- folkekirken, men som var anerkendte trossamfund. Og

På besøg hos familien Persson. der i oktober 1943 bød familien Melchior velkommen til Sverige, Lilla Baddinge
oktober 1993.
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rabbinerne blev ligestillet med præsterne. Det betød
bl.a., at rabbinerne kunne foretage vielser med statslig
gyldighed.
Overrabbineren, der nærmest svarer til en biskop i folke
kirken, er ansvarlig for, at menigheden føres på en måde,
der er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Overrabbineren udnævnes af Kongen efter indstilling af menigheden. Jøderne har lige rettigheder og lige pligter
med de kirkelige instanser, fører egne protokoller over
fødsler og udsteder fødselsattester, ligesom kirken gør
det.
Synagogen i Krystalgade blev bygget i 1833. Den omstændighed, at vi havde fået anerkendelse og i 1849
grundloven, der sikrede religionsfrihed, ændrede jo ikke
noget ved, at den almindelige borger syntes, at jødiske
skikke og spisevaner var mærkelige. Mennesker er ikke
født tolerante. I 1800 – tallet var der sågar firmaer, der
ikke ønskede at ansætte jøder, med mindre de lod sig
døbe.
Som århundredet skred frem, kom det til at spille en mindre og mindre rolle for borgerne i dette land, og da vi
kommer frem til 1900 – tallet, er der en forholdsvis udbredt forståelse overfor det jødiske mindretal, der i stadig stigende grad kommer til at bidrage til dansk kultur
– eksempelvis brødrene Brandes og Henri Nathansen
(kendt for skuespillet Inden for murene)”.

ninge i stort tal blev returneret til Tyskland og dermed til
den visse død i nazisternes koncentrationslejre. Politikken blev videreført langt ind i besættelsesårene.
”Også andre grupper som socialdemokrater og kommunister blev forfulgt i Tyskland og flygtede fra landet. Men
for jødernes vedkommende, havde nazisterne fået den
infame idé at stemple et ”J” i jødernes pas, så man umiddelbart kunne se, om der var tale om en, om jeg så må
sige, almindelig flygtning eller jøde”, fortæller Bent.
”Den officielle forklaring var den, at hvis man modtog for
mange jødiske flygtninge, var der en risiko for, at danskerne ville blive antisemitter”.
Det var dog et håbløst og uanstændigt forsvar for en lidet
pyntelig historie for Danmark
”Det må jeg give dig ret i”, siger Bent.
Da han var barn, havde København to jødiske skoler,
én for drenge og én for piger. Drengeskolen var stiftet i
1805 og havde navnet Mosaisk Drengeskole.
Bent var et fremmeligt barn, der allerede i alder af 5 år
var skolemoden, og han klarede sig flot på den frederiksbergske skole, han kom til efter den syvårige jødiske
skole.
Den tyske besættelse betød et dramatisk vendepunkt i
Bents tilværelse, som bl.a. indebar, at hans studentereksamen blev bestået efter skolegang i to lande, Sverige
og Danmark.

Danmark i 30’ erne
Da Hitler i 1933 kom til magten i Tyskland, og nazisterne Den tyske besættelse
marcherede frem, fandt Bents far, Marcus Melchior, det Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 blev indlednintilrådeligt at forlade landet og rejse hjem til Danmark.
gen til nogle usikre og skæbnesvangre år for jøderne, der
godt kendte til nazisterne behandling af jøderne i Tysk”Min far var født i Fredericia, men havde fået sin uddan- land og andre besatte lande.
nelse i Berlin, og da der ikke var nogen ledige embeder ”I starten var vi sådan set beskyttet af samarbejdspolitiksom rabbiner i Danmark, og da han beherskede tysk, tog ken, der betød, at så længe styringen af landet var på
danske hænder, ville tyskerne ikke røre jøderne i Danhan et embede som rabbiner i Tyskland.
Det var der heller ikke, da vi i 1933 vendte hjem til mark”, fortæller Bent.
Danmark, hvor jeg var 4 år, så min far fik et job som un- ”Vi havde stadig den jødiske skole, vi holdt gudstjenester,
derviser. Han havde desuden lidt biblioteksarbejde, skrev men indstillede udgivelsen af vort månedsblad for ikke
artikler og udøvede en ret omfattende foredragsvirk- at provokere.
Vi holdt med andre ord lav profil, sneg os billedlig talt
somhed.
Her fortalte han om nazisternes fremfærd i Tyskland, men langs med husmurene. Og min far måtte indstille meget
det var ikke videre populært alle steder, folk ville hellere af sin foredragsvirksomhed, for det gik selvsagt ikke, at
lukke øjne og ører. Syndromet fra 1864 spillede ind. Vi var han rejste rundt og talte imod nazismen”.
- for at sige det på den måde – hunderædde for tyskerne.
Det var officiel dansk politik, at vi skulle holde gode mi- Jøderne var en udsat minoritet, men klarede sig nogenner til slet spil og ikke genere den store nabo med at tale lunde igennem indtil den 29. august 1943, hvor samarfor højt om det, der foregik syd for grænsen”.
bejdspolitikken brød sammen, da tyskerne forlangte, at
den danske regering skulle indføre dødsstraf for danske
Danmark førte i 1930’ erne i det hele taget en meget sabotører. Regeringen gik af, og Danmark fik resten af
restriktiv flygtninge politik, som betød, at jødiske flygt- besættelsesårene det såkaldte departementschefstyre.
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var mødt frem. Min far fik lov til afbryde gudstjenesten, selv om han ikke
havde embede som rabbiner på daværende tidspunkt, og viderebragte
advarslen om tyskernes planlagte
aktion og pointerede, at det var af afgørende betydning at få budskabet
bragt så langt ud som overhovedet
muligt. Det var ikke så let at nå vidt
omkring, vi kunne jo ikke sætte det
i avisen, og heller ikke telefonen var
det risikofrit at benytte. Men det lykkedes at få snebolden til at rulle, og
tyskerne fandt meget få jøder hjemme, da de iværksatte aktionen”.

Venskabelig samtale under pave Johannes Paul IIs besøg i København.

Landet blev erklæret i undtagelsesstilstand med udgangsforbud om
natten, og en række andre restriktioner blev indført.
Tyskerne arresterede om morgenen
den 29. August over 100 fremtrædende danske personligheder og
internerede dem i Horserød. Blandt
de arresterede var overrabbiner Max
Friediger og den jødiske menigheds
formand, højesteretssagfører C.B.
Henriques. I det hele taget var de
danske jøders situation truet i en sådan grad, at det kun var et spørgsmål
om tid, før der måtte forudses iværksat en aktion imod dem. Og i begyndelsen af oktober slog tyskerne til.

Redningen af de danske jøder
Nazisterne havde planlagt, at jøderne skulle fanges natten mellem 1.
og 2. oktober 1943. Denne dato var
ganske velvalgt. Det var både fredag
aften og desuden også Rosh Hashanah, det jødiske nytår. Det var altså
en aften, hvor jøder var beskæftiget
med religiøse ritualer.
Bent Melchior fortæller i sin autobio-

De fleste jøder skjulte sig rundt omkring i sommerhuse, hos venner og
bekendte eller i gårde og kirker i
nærheden af Øresund. Den eneste
måde, jøderne kunne komme væk
på, var ved hjælp af velvillige fiskere
eller skibsejere. Passagen var ikke
lang, blot 5 km de smalleste steder
på Øresund, og i løbet af et par dage
lykkedes det at få sejlet over 6.000
jøder til sikkerhed i Sverige, primært
fra Gilleleje, Snekkersten og Dragør.
En stor tragedie undgik man ikke, da
omkring 100 jøder, der havde gemt
sig på loftet i Gilleleje kirke, blev fanget, angivet af en stikker.

grafi, at det tirsdag aften den 28. september, lige før udgangsforbuddet
skulle træde i kraft, ringede på døren,
og en kvinde ville tale med Bents far.
Det viste sig, at hun kom fra lederne
af Socialdemokratiet, Hans Hedtoft
og H.C. Hansen, som gennem den
tyske marinesagkyndige Georg
Duckwitz havde fået at vide, at de
danske jøder ville blive arresteret af
Gestapo den følgende fredag nat for
at blive deporteret til lejre på kontiOverfarten ved Øresund var i stigennentet.
de grad ved at være behæftet med
”Budskabet var i første omgang, at risiko, så Bent Melchior familie på 6
det gjaldt om ikke at være hjemme personer – far, mor og Bents 3 søden pågældende nat. Blandt tyskere skende – valgte en anden flugtrute.
stationeret i Danmark var der en vis
modstand over for aktionen, så de ”Min far kendte sognepræsten i den
ville ikke være alt for ivrige efter at lille stationsby Ørslev i nærheden af
finde jøderne, men hvis de traf jø- Slagelse, Hans Kildeby, som tidligere
der på bopælen, skulle de tage dem havde været højskoleforstander, og
som var en god dansk mand”, fortælmed, var ordren”, fortæller Bent.
ler Bent.
”Nytåret er for jøderne en udpræget ”Efter nogle hektiske forberedelser,
religiøs højtid, hvor mange menne- tog vi af sted, og fra stationen i Ørsker plejer at overvære gudstjene- slev blev der ringet til Hans Kildeby,
sten. Det var der også denne onsdag der straks forstod situationen og
før nytårsfesten torsdag og fredag, et med enestående hjertelighed bød
sted mellem 100 og 120 mennesker os velkommen. Ikke tale om, at vi
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skulle fordeles ud i sognet; der var plads nok i præste- Skolegang i Sverige og hjemme igen
gården, hvor præsten var enkemand, og en søster holdt I Sverige fortsatte Bent Melchior sin skolegang på en
hus for ham”.
dansk skole, der var åbnet i Lund, og på denne skole
gennemførte han første gymnasieklasse. Efter hjemkomsten til Danmark i 1945, fuldførte han sin skolegang med
Dramatisk Flugt
Selv om Hans Kildeby havde tilbudt familien Melchior at at tage studentereksamen i 1947 fra Frederiksberg Gymblive så længe, det måtte være nødvendigt, om det så nasium, hvor han i øvrigt senere var formand for skolevar til krigens slutning, udviklede forholdene sig i Dan- nævnet i 10 år.
mark sådan, at den eneste redning for jøderne var at Efter studentereksamen var han lærer i menigheden, påtog sig sideløbende noget kontorarbejde og redigerede
komme ud af landet.
sammen med den senere chefredaktør på dagbladet
Flugten til Sverige blev et drama i sig selv. Den foregik fra Politiken, Herbert Pundik, et blad, som hed Israel, og som
østkysten af Falster efter mellemkomst af biskop Plum, stadig udkommer.
der på et tidspunkt husede næsten tres flygtninge. Bent Efter opfordring fra den jødiske menighed rejste Bent i
Melchior beretter i sin autobiografi - her gengivet i ud- 1958 med kone og to børn til London for gennem 5 år at
uddanne sig til rabbiner.
drag:
Efter bestået embedseksamen, blev han i 1963 ansat
Fredag aften, hvor vi normalt skulle være forsamlede i sy- som rabbiner, og da hans far døde sidst på året 1969,
nagogen til årets gudstjenstlige højdepunkt, blev vi kørt til blev han valgt som faderens afløser som overrabbiner i
østkysten af Falster. En politibetjent stod ved stranden og begyndelsen af 1970.
ønskede os god rejse. Vi var stuvet nitten mennesker sam- Selv om der ikke er nogen øvre aldersgrænse for rabbimen i en lille båd og følte os i bogstaveligste forstand som nere, valgte Bent Melchior i en alder af 67 år at trække sig
sild i en tønde. Vi var forberedt på, at turen over Østersøen tilbage fra embedet som overrabbiner for at give plads
kunne tage ca. otte timer, og det blev otte – ni lange timer, til Bent Lexner.
medens nogle var plaget af søsyge. Omsider fik vi øje på
land og et fyr, men fiskeren var bange for, at hans båd ville Men inden det kom så vidt, gennemlevede Bent Melblive beslaglagt, hvis han gik helt ind til land, så han ville chior endnu et dramatisk intermezzo i sit liv, da han genvente på, at det blev lyst, og svenskerne ville sende en båd nem et år deltog som frivillig i
ud og hente os.
Da det begyndte at lysne, kunne vi konstatere, at land og israels frihedskrig 1948 - 49
fyr var placeret ”forkert”, så sandt som solen står op i øst, og Et flertal i FN havde i 1947 besluttet at dele Palæstina i en
Sverige ligger øst for Danmark. Det viste sig, at vores fisker jødisk og arabisk stat. Den 14. Maj 1948 udløb det britiske
hverken forstod sig på søkort eller skib at føre. Fyret var Ged- mandat over Palæstina, og den følgende dag proklameser fyr, hvor tyskerne lå, og vi var sejlet i ring.
rede jøderne den nye stat Israel.
Det var utrolig meget held og meget lidt forstand, at vi kom Umiddelbart derefter slog de arabiske stater til, idet styrtil det ”rigtige” Sverige lidt over middag, da båden var ved at ker fra Ægypten såvel som fra Transjordanien, Libanon
løbe tør for brændstof.
og Syrien – der alle havde opnået selvstændighed i tiVi blev samlet op af en svensk fisker på et sted, hvor der hver- den omkring 2. verdenskrigs afslutning – rykkede ind i
ken før eller senere ankom flygtninge, men ordene ”Välkom- Palæstina. Også Irak og Saudi – Arabien deltog i krigsna” til Sverige klinger stadigvæk lifligt i mine ører.
handlingerne. Den arabiske aggression blev mødt med
hårdnakket israelsk modstand.
Familien Melchior blev inviteret ind hos fisker Persson og
hans familie, der ikke vidste alt det gode, de kunne gøre ”Jeg var blevet medlem af organisationen Én Verden, var
for dem. Bent Melchior besøgte det lille fiskerleje, Lilla idealist – det er jeg nok stadigvæk – og var sikker på, at
Beddinge, ved halvtredsårsdagen for flugten og blev vi havde været vidner til den sidste krig efter 2. verdensigen hjertelig modtaget hos den mand, der som seksårig krigs rædsler, og at FN ville være rammen om en fredelig
fik øje på båden med de jødiske flygtninge og tilkaldte verden”, siger Bent.
sin far, der bragte båden det sidste stykke til sikkerhed.
”Så da FN i 1947 havde besluttet at opdele Palæstina ef”Det var ganske bevægende”, fastslår Bent og han har ter en eller anden kunstig metode, ville jeg opleve den
gentaget besøget adskellige gange.
historiske begivenhed, at den jødiske stat efter 1900 års
forløb genopstår.
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Jeg var bare 18 år, da jeg sammen
med bl.a. Herbert Pundik tog til Israel. Jeg havde aldrig haft et gevær
i hånden og havde egentlig regnet
med, at jeg skulle beskæftige mig
med fredelige sysler”.
Det kom til at gå anderledes, Bent
kom i kamphandlinger med bl.a.
egypterne. ”Men jeg blev aldrig den
store kriger”, siger han med et smil.
Han havde bundet sig til et års tjeneste og vendte i marts 1949 hjem
til Danmark og en mere fredelig tilværelse.
I september 1997 udnævntes Bent Melchior og Victor Borge til æresdoktorer i
Humaniora ved Trinity College i Hartfort, Connecticut.
Privatsfæren
I 1951 blev Bent Melchior gift med
sin Lillian. De har holdt sammen lige København, og efterhånden betrag- hæderstegn for sin deltagelse i lantede han mig som sin gejstlige for- dets frihedskrig, med Forbundsrepusiden, og har fået 4 sønner.
Michael – den ældste søn – har væ- trolige, vi havde mange dybsindige blikken Tysklands store fortjenstkors
og med landsforeningen af Danske
ret rabbiner for Norges jøder, været samtaler.
medlem af Israels parlament i 10 år Da vi i 1993 fejrede 50 året for flug- Flygtningevenners pris.
ten til Sverige med en stor højtideog desuden minister.
”Han er formand for den gruppe af lighed i synagogen, fik Borge lov at ”Men den æresbevisning, jeg sætter
højest, er den, at jeg er æresmedlem
religiøse jøder, der arbejder for de- holde en tale på 3 minutter”.
af Dansk Flygtningehjælp”, siger Bent
mokrati og fred, så man kan roligt
fastslå, at han fortsætter sin fars ar- I september 1997 udnævntes Bent Melchior med eftertryk og tematisebejde, for krig løser ingen proble- Melchior og Victor Borge til æresdok- rer en bid af sit livssyn, der er båret
torer i Humaniora ved Trinity College af humanisme og tro på mennesket.
mer”, siger Bent.
i Hartford, Connecticut.
Da der i juli 2009 på Victor Borges ”Min egen historie har ført mig til en
Victor Borge
Bent Melchior har mødt alverdens Plads på Østerbro i København blev forpligtelse til at hjælpe hjemløse
kendte personligheder fra Nixon, afsløret og indviet en bronzeskulptur mennesker. Det har sin pris. En flygtaf den verdensberømte pianist og ning er altid den svageste part, at
Helmuth Kohl til Paven m.fl.
Det vil føre for vidt at komme ind entertainer, var Victor Borges familie være flygtning er at opgive sig selv,
herpå i denne artikel. Omtales skal kommet rejsende fra USA for at over- at opgive sin egen historie og hele
dog hans bekendtskab og venskab være højtideligheden. ”Og jeg havde status. En flygtning starter fra nul,
med den verdensberømte danske fornøjelsen at holde indvielsestalen”, derfor er det også noget vrøvl at tale
fortæller Bent.
om bekvemmelighedsflygtninge.
pianist og entertainer Victor Borge.
Der gælder selvfølgelig regler for
”Han var jo en gammel jødisk dreng
flygtninge, der skal overholdes, men
ved navn Børge Rosenbaum , inden Æresbevisninger
han i 1940 flygtede til USA og tog Bent Melchior var vicepræsident for udgangspunktet er, at vi skal hjælpe
navnet Victor Borge”, fortæller Bent. World Council of Synagoges i 10 år, dem”, betoner Bent Melchior.
”Victor Borge medvirkede i 30´erne i medlem af præsidiet for Verdensflere film, og for nogle år siden invite- konferencen for Sovjets jøder i 18 år Epilog
rede jeg ham og skuespilleren Mar- og samtidig aktiv i et utal af legatbe- Det blev en helt særlig oplevelse at
guerite Viby til frokost herhjemme. styrelser, menneskeretsgrupper og møde Bent Melchior, der er en perDe havde ikke mødt hinanden i over kulturelle foreninger.
sonlighed ud over det sædvanlige,
50 år.
Han er blevet prist med Dannebrog- og hvis livsanskuelse og menneskeVictor Borge kom regelmæssigt til ordenen af 1. grad, med staten Israels syn uvilkårligt vækker til eftertanke.
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LAPIDARIUM
Jeg har lige siden jeg var barn
besøgt forskellige kirkegårde.
Man kan ikke at gå diskret på en kirkegård,
uden at blive opdaget!
Fordi alle stier og gange på danske kirkegårde
er belagt med et tykt lag perlegrus,
der afslører dit besøg,
så man skulle tro,
at De samvirkende Danske Grusgravforeninger
er hovedsponsor til årsmødet
for kirkegårdsgravere- og gartnere.
Jeg ser på de gamle grav- og mindesten
Inskriptionerne med citater og skriftsteder fra Biblen.
Næste alle kirkegårde har et LAPIDARIUM.
Et LAPIDARIUM er det sted på kirkegården,
hvor man henstiller gamle bevaringsværdige gravsten
oftest placeret et fjernt hjørne bag en høj tujahæk…
Næsten alle gamle gravsten har en fortælling,
om et menneskes liv og tid.
Den amerikanske digter Edgar Le Masters
skrev i 1935 en antologi om personerne under
gravstenene
i byen ved Spoon River.
Nogle gravsten er næsten umulige at aflæse,
da inskriptionen er udvisket af vejr og vind,
andre står teksten klart og tydeligt.
De gamle sten oplyser navnet
og den afdødes fødsel og død,
nogle gange også fødested
tit er den afdøde opført
med en titel såsom:
købmand, skibsfører, bagermester, overretssagfører,
etatsråd, husejer, sognefoged, provst, postmester,
overtoldforvalter, overlæge, direktører, fabriksejer,
gårdejere og proprietærer
enkelte af de afdøde var
endog blevet betænkt med en orden,
som man heller ikke har undladt at oplyse på stenen.
Der har været riddere af Dannebrogordenen,
Storkorsriddere og enkelte Dannebrogsmænd
alle mænd….
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Ægtefællerne er nævnt ved deres navn
i sjældne tilfælde med deres fødenavn
dog kun hvis det lugter lidt af adel.
Der er sten med kvinder,
som også er benævnt med en titel;
det er de ugifte selvforsørgende kvinder:
lærerinder, afdelings- og oversygeplejersker,
småbørnslærerinder, forfatterinde,
pianistinder, en børnelæge, forstanderinde for en
telefoncentral, tandlæge
og en kvindelig pilot – som selvfølgelig var forulykket
med sit fly
det står på pilotens sten ”Død ved en flyulykke”
jordemødre og en enkelt dyrlæge.
En dag fandt jeg en sten med en ”Oberstinde”!
Hendes sten stod skjult bag en masse andre sten på
lapidariet.
Obersten selv var ikke skrevet ind på stenen,
hun må retfærdigvis have haft en oberst ind over sig
på et eller andet tidspunkt!
Af en ukendt årsag var obersten var ikke nævnt.
Den slags udeladelser,
giver anledning til de værste refleksioner;
var han gået over til fjenden?
Død ved egen hånd?
eller endnu værre
Død af en unævnelig venerisk sygdom?
Ja, hvem ved?
Man skulle alligevel have fundet sig et job som
almindelig arbejdsmand eller kvinde!
Fordi, jeg har ikke fundet nogen gravsten for
husmænd, landarbejdere, postbude, fabriksarbejdere,
tjenestefolk, stuepiger,
skraldemænd, vejmænd, daglejere, sømænd eller
husbestyrerinder…….
Mon disse samfundsgrupper tilhører de udødelige...?
Man siger ellers at i døden er vi alle lige!
Men det gælder åbenbart ikke på kirkegården
i gamle dage…...
Niels Ole Frederiksen

Feriekontoret
Feriekontoret administrerer
booking af Postens ferie
boliger. Vores boliger bookes
pr. telefon (bort set fra
lodtrækningsrunderne).
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.
HK Post medlemmer
Sommerlodtrækningen er nu overstået
og dermed kan HK Post medlemmerne
fra PPL booke på lige fod med andre
postmedlemmer fra PPL.
Ny lejlighed i udlandet
Interesseforeningens nye lejlighed i Sarajevo, Bosnien er nu taget i brug. Billeder
af lejligheden kan ses på hjemmesiden
www.3fpost.dk, men her er et lille smugkik.
Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du
følge med i, hvilke boliger og uger der
er ledige. Du skal klikke på ”Ledige uger”
som ligger øverst på siden – den bliver
som hovedregel opdateret hver dag. De
røde uger er forbeholdt postmedlemmerne, men vil blive åbnet for andre
3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse
undtagelser.
Nyt feriehusprogram
Feriekontoret overgik i midten af februar
2020 til et nyt bookingsystem. Opstartsproblemer kan forventes, så ha’ venligst
tålmodighed med os ;o)

Lejligheden i Sarajevo.
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Kursus på Rørvig Centret
FORÅRET 2020
Har du nogensinde deltaget på et af Landsforeningens kurser i Rørvig?
I løbet af foråret afvikler vi 2 kurser:

Fra mandag den 20. til 22. april
hedder kurset ”TAG STILLING TIL LIVET”
Søger du om deltagelse på kurset ”Tag stilling til
livet”, kommer du bl.a. til at hører om emnet Arv og
testamente.
Vi får også besøg af sognepræst Poul Joachim Stender, der levende fortæller om glæden ved livet. Et
foredrag omkring fagbevægelsen og fremtidens
ældre bliver der også tid til. Efter alle foredrag vil
der være rig mulighed for at stille spørgsmål.
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Fra mandag den 11. til 13. maj
hedder kurset ”TRE KULTURER”
På dette kursus får vi bl.a. besøg af Bent Melchior,
der fortæller om jødedommen i Danmark.
Forfatter, journalist og samfundsdebattør Fahmy
Almajid kommer og holder et indlæg om Danskerne set med muslimske øjne. Vi kommer også til at
høre om buddhismen.

På vores hjemmeside www.postpensioniserne.dk kan du allerede nu se
det fulde program for kurserne.
Fælles for alle vores kurser i Rørvig er, at vi starter med en god
frokost, inden vi går i gang med det første foredrag.
Der bliver også altid arrangeret en tur ud i det blå. Turen foregår med bus,
hvor vi besøger forskellige kulturelle steder i nærområdet. Blandt andet
drikker vi kaffe på Dragsholm slot eller kører med hestevogn i Andelslandsbyen. Får en guidet tur i Odsherred med naturvejleder eller vi besøger
Roskilde Domkirke. Turen er forskellig, afhængig af hvilket kursus du deltager i.
Kursus Centeret ligger lige ned til Rørvig havn, og på k urserne vil der være
tid til på egen hånd at nyde naturen. I nærområdet findes også skov og
strand.
Den sidste aften på kurset hygger vi os med en festmiddag.
Kurset afsluttes med frokost.

På vores kurser i Rørvig er der tid til hyggeligt samvær med
tidligere kolleger, hvor snakken altid går livligt for sig.

For Landsforeningens medlemmer
er kurset gratis. Prisen for ægtefælle/
samlever er kr. 3.700,00. Deltager du
uden ægtefælle/samlever, vil du få eneværelse. Kurserne er ikke planlagt efter en
bestemt rækkefølge. Du kan derfor sagtens melde dig til i vilkårlig rækkefølge.
Har du lyst til at prøve et kursus, så tilmeld
dig hos Landsforeningens kontor.
Du kan tilmelde dig ved at sende en
mail til pl@postpensionisterne.dk eller ringe på telefon 75 92 60 23.

BEMÆRK!

kun
g
n
i
d
l
e
m
l
i
T
pr. telefon
eller mail.

Vi skal have din tilmelding senest d. 15.
marts 2020. Der vil i starten af april blive
udsendt information til alle ansøgere,
uanset om man deltager eller ej. Husk at
oplyse hvilket kursus du søger.
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NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 15.00
Generalforsamling
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg ifølge vedtægternes §9
6. Fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen.

KØBENHAVNS POST-SENIORER
Så nåede vi et godt stykke ind i 2020, og jeg håber, at vi
alle er kommet ”helskindet” igennem jul og nytår. Frem
til Generalforsamlingen i april er der som vanligt, både
egne og fællesarrangementer på programmet i forårsmånederne.
Velkommen alle - til nogle gode samværstimer, ikke
bare i år - men også årene fremover.
Torsdag den 20. februar 2020. kl. 10 - 12
Er der salg af billetter til ”syng med” den 12. marts,
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV. (Det grå palæ)
Onsdag den 26. februar 2020 kl. 14 - 16
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal).
Søn af en krigssejler. Mads Sandemann fortæller levende
passager fra sin fars farefulde liv under besættelsen
- Et liv med store traumer.

Program for første halvår 2020
Tirsdag den 25. februar 2020 kl. 15.00
Her får vi besøg af Margaret Lindhardt (f. 1950), der i
mere end 35 år var en kendt stemme i radioen, bl.a.
som vært i programmer som Go’ morgen P3, P4 Aften
og ikke mindst det legendariske ønskeprogram Giro
413. Her var hun vært fra 1995-2011 og igen fra 20142017. Det har givet hende et særdeles godt kendskab
til danskernes familie- og festliv, så hun har i massevis
af anekdoter om de forskellige slags hilsner og musik
ønsker. Vi kan glæde os til et fornøjeligt klubmøde.
Tirsdag den 31. marts 2020
Generalforsamling.
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 15.00
Advokat (H) Michael Harms (f. 1965) vil give os et indblik
i Arvelovens kringelkroge. Han vil bl.a. komme nærmere
ind på betydningen af i tide at få oprettet et testamente,
hvis man vil have indflydelse på, hvem der skal arve, når
livet er forbi. Utvivlsomt et interessant emneområde.
Arveloven har betydning for os alle.
Tirsdag den 26. maj 2020
Skovtur.
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Torsdag den 12. marts 2020 kl. 13 - ca. 17
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre.
Så er der ”Syng med” igen. Morten Rolskov, fortsætter hvor han slap sidst, med fællessang og smittende
livsenergi!
Husk nu sangbogen alle sammen - der bliver brug for
den!
Der bliver serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl eller vand og
kaffe pr. pers.
Deltagerbetaling er 125 kr. for medlemmer og 175 kr. for
ikke medlemmer.
Billetterne sælges torsdag den 20. februar 2019 kl. 10–12.
Tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10 - 12
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal).
Pia Dahl: ”hvem skændes efter en god sang” - nej vel?
Vi tager en god sangdag med fortælling om sangene,
og får musik på opfordring. Der er kaffe, te samt øl og
vand til små priser. Fælles arrangement med E&P Klubben, Hotel og Restauration.
Onsdag den 22. april 2020 kl. 14
Peter Ipsens Alle 22. 2400 NV (Store sal). Københavns
Post-Seniorer afholder ordinær generalforsamling. Efter
generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til
Keld Eksing på tlf.: 22 79 06 14 - onsdag den
15. april kl. 16.00 - 18.00

HUSK!
Du vil altid kunne finde yderligere information, nyheder
og opdateringer på hjemmesiden: postseniorer.dk.
På gensyn til mange nye oplevelser og et godt samvær
i 2020/2021.
Med venlig hilsen
Carsten Majgaard

NYT fra
klubberne

Udover de her nævnte arrangementer vil der være
forårsbanko den 27. marts og skovtur den 12. maj
i Regionens regi. Jazz på Bakken den 8. juli vil også
i år blive leveret af - The Spirit Of New Orleans - i den
Hvide Hest. Husk der er info ved vores møder samt på
hjemmesiden om dette.

Torsdag den 5. marts 2020
Generalforsamling.
Mandag den 16. marts 2020
Ivars Herreværelse, en eftermiddag med fantastiks
stemning. Der er kun plads til 35 personer. Der vil senere
komme mere om tilmelding, pris m.m. Vil du allerede nu
vide mere, så gå ind på https://ivarsherreværelse.dk
Torsdag de 2. april 2020
Banko - Forårets store bankospil med rigtig gode gevinster.
Mandag den 4. maj 2020
Forårsfest: Vi fejrer foråret med en stor fest. Nærmere vil
blive udsendt senere.
Onsdag den 27. maj 2020

POSTENS PENSIONISTFORENING ÅRHUS Skal vi besøge Danmarks Flymuseum i Stauning samt en
Whisky producent. Nærmere herom senere.

Så er forårets store program klar, vi håber, der er
mange arrangementer, der kan friste dig.
Torsdags arrangementerne foregår som sædvanlig
på Skovvangsvej 127, og der er kaffe til alle, pris
10 kr. inklusiv et rundstykke, men kom nu ikke før
kl. 9.15. Vi skal lige have tid til at gøre klar.
Bowling:
Foregår som sædvanlig i ”Bowl´n Fun” Skanderborgvej
226 fra kl. 13.00 til 14.00
Vi starter onsdag den 8. januar og der spilles frem til
onsdag den 22. april 2020. Prisen er 40 kr.pr. gang.
Det er meget vigtigt, at I melder afbud, hvis I er forhindret, da vi ellers kommer til at betale for baner, som
ikke bliver brugt.
Afbud senest tirsdag til Preben Dam på tlf. 26 25 46 75
NB: Man skal have spillet mindst 8 gange for at opnå
præmie.
Torsdag den 9. januar 2020
Mogens Skovgaard Jensen viser billeder og fortæller om
sin tur på Nimbus til Nordkap og tilbage igen. En tur på
6000 km.
Torsdag den 6. februar 2020
Hvad sang og dansede vi til i 60`erne
I dette musikalske foredrag skal vi se på et bredt udsnit
af de mange interessante sange fra 60’erne og 70’erne,
og man er meget velkommen til at synge med.

SENIORKLUBBEN POSTEN SILKEBORG
Kommende arrangementer:
Torsdag den 12. marts kl. 18.30
”Kør selv tur”- Besøg i Jyske Bank.
Tilmelding til seniorklubbensilkeborg@gmail.com eller
til formanden senest tirsdag den 25. februar. Det er
gratis at deltage. I skal skrive navn og adresse, som vil
blive sendt til banken 14 dage, før vi skal derind. Der er
plads til max. 50 personer
Torsdag den 23. april kl. 9.00
½ dags bustur. til Søby Brunkulslejer
Vi regner med at være hjemme ca. kl. 15.30. Pris for
turen er 300 kr. for medlemmer og 400 kr. for ægtefælle/
samlever. Vi kører med Ans Bussen. Busafgang fra den
nye P-plads (overfor Lindevænget) ved Jysk Arena, Ansvej 98, Silkeborg. Max. 52 prs.
Tilmelding senest onsdag den 15. april til formanden
eller på mail: seniorklubbensilkeborg@gmail.com
Turleder i bussen: Paul E. Holmgaard
Onsdag den 27. maj kl. 8.30
Sommerudflugt til Gråsten + Gråsten Slot og Sønderjysk
kaffebord.
Ole Porup, formand
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Tirsdag den 3. marts 2020
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Onsdag den 15. april 2020
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag den 16. april 2020
Generalforsamling
Messe C Fredericia

Mandag den 20. til onsdag den 22. april 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Mandag den 11. til onsdag den 13. maj 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Tirsdag den 9. juni 2020
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Prangervej 42, 7000 Fredericia

