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Leder

Johnny Madsen
Formand

Samfundssind, OK21,
Pensionsudspil og Solidaritet
Covid-19 pandemien vendte som bekendt op og
ned på vores vante tilværelse. I marts blev landet
så at sige lukket ned, og der blev indført omfattende restriktioner med bl.a. indskrænkninger i
den personlige frihed.
Størstedelen af befolkningen viste forbilledligt
samfundssind ved at efterleve de udstukne retningslinjer for at begrænse smittespredningen.

I august præsenterede regeringen
sin plan for ret til tidligere pension,
målrettet borgere med lav
pensionsopsparing og meget høj
anciennitet på arbejdsmarkedet.
For Landsforeningen og klubberne betød coronakrisen, at planlagte arrangementer måtte
udsættes eller helt aflyses. Det modererede aktivitetsniveau i klubberne afspejler sig også i dette
nummer af Posthornet, der udkommer med et
mindre antal sider end sædvanligt.
I 2021 skal der forhandles overenskomster (OK21)
på det offentlige område. Overenskomstforhandlingerne starter i januar næste år, hvor de generelle
krav – f.eks. lønforhold og pension – forhandles for
alle ansatte i staten.

Der skal bruges milliarder for at stimulere en kriseramt coronaøkonomi, og hvilken betydning det
rent økonomisk kan få for forhandlingsforløbet er
endnu uforudsigeligt.
I august præsenterede regeringen sin plan for ret til
tidligere pension, målrettet borgere med lav pensionsopsparing og meget høj anciennitet på arbejdsmarkedet.
Der er næppe tvivl om, at planen vil blive
mødt med modstand, ændringsforslag og
politisk spilfægteri, inden den er færdigforhandlet. Men det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at der er bred politisk
enighed om det rimelige i at give de allermest hårdarbejdende og slidte medborgere
en værdig alderdom.
Og at et stort flertal i befolkningen bakker op om
grundtanken i regeringens forslag understreger, at
solidariteten stadig har en dyb forankring i Danmark.
Jeg håber, at alle kommer godt igennem i denne
på mange måder atypiske tid og ønsker læserne et
dejligt efterår.

Johnny Madsen
Formand

Posthornet nr. 3 2020 | 3

Tekst og foto: Jens Erik Christensen, Børkop

Fra by til land
Det var midt på sommeren i 1986. Jeg var på det tidspunkt ansat ved Jernbanepostkontor 2 i Fredericia. Jeg
sad oppe i opholdslokalerne i Ålborg, og var ved at pudse sko, da jeg kom til at kigge ned på den avis, som jeg
havde lagt under. Det var avisen ”Aktuel”, og der stod, at
nu kunne man få lov til at købe små landbrug uden at
have det grønne bevis.

nogle ønsker, så vi begyndte at lede. Noget af det første, vi så, var faktisk her, hvor vi bor i dag. Det var i ringe
stand, det var en ruin. Vi kørte rundt på egnen, og særlig
på Fyn kiggede vi på ejendomme, men de fleste lå op
til en jernbane eller motorvej. Vi tog herud og gik en tur
en weekend, hvor vi fik ideen til at bygge et nyt hus og
bruge noget af det gamle til udhuse. Ved at opføre et
nyt hus 30 meter fra det gamle, fik vi en bedre placering.
Jeg fortalte om det derhjemme. Min kone, vores dreng Det gamle hus fra ca. 1850 havde ”das” henne i hjørnet
på 15 og datter på 11 ville gerne på landet. De havde af laden – tænk dette i 1986.

Jens og fjordhesten.
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Ugen efter at vi havde skrevet under på papirerne, vedtog Folketinget ”kartoffelkuren”. Vi havde ingen anelse
om, hvad det fik at økonomiske udfordringer for os. Det
betød, at der hele året efter ikke blev handlet ret mange
huse, men vi kom heldigvis af med vores i Fredericia.

Pigen fik en hest og drengen en markvej til knallerten,
senere kørte han ræs på marken i en gammel bil. Vi købte en hestevogn, og da børnene var flyttet hjemmefra,
havde vi købt en lille pony og en fjordhest. Ponyen til
selskab og fjordhesten til at ride på og køre med.

Vi bestilte et Give hus. Derefter gav vi os til at fjerne garagen og et drivhus, som stod der, hvor vi valgte at bygge.
Jeg kunne bruge nogle af materialerne til et traktorskur,
som jeg byggede omme bagved de eksisterende bygninger. Jeg havde købt en Ford Dexta, plov og harver i
januar. Jeg købte en gummivogn for 300 kr. i nabolaget.
Vi havde valgt at blive momsregistreret fra starten af. Vi
fik hjælp af en statsautoriseret revisor, og det var et godt
valg. Vi ville drive det som et lille landbrug, og på den
tid skulle man være momsregistreret, hvis man havde
en indkomst på 10.000 kr. på omsætningen. Senere blev
det ændret til 20.000 kr. og i 2003 til 50.000 kr. Vi oplevede at få besøg af både toldvæsenet og skattevæsenet
2 år efter og blev indkaldt til ”torskegilde”, men klarede
frisag alle gange.

Vi havde en bod ved vejen, hvor vi solgte vores ting fra.
Det gav mangen en snak og oplevelser med forskellige
mennesker. Der var mange faste kunder, og nogle af
dem møder vi stadig. Vi fik masser af jordbær, hindbær
og æg fra hønsene. Det solgte vi af i 22 år. Vi havde også
åben have nogle gange. Vi havde fået anlagt en dejlig
have, som ikke lignede en parcelhushave, da terrænet
jo skrånede.

Når man flytter på landet, oplever man naturen helt anderledes end i byen. Vi ser nogle fantastiske solopgange
og solnedgange, som vi ikke havde kunne se i byen, de
vil blive væk bag de andres huse. Månen skinner på vandet, som vi kan se fra vores hus. Det er ud over Lillebælt
til Æbelø og til Trelde Næs, helt fantastisk. Vi oplever
også, at der kan blive rigtig mørkt om natten. Hvis der
Byggeriet gik i gang i marts 1987. Vi havde sat huset i er noget, som vi særligt har mærket, så er det blæsten,
Fredericia til salg, og det blev solgt til indflytning 1. juni. men efterhånden, som alt det vi har plantet, er vokset
Vi flyttede i sommerhus, indtil vores hus var bygget fær- op, hjalp det.
dig. Der blev ellers ikke solgt mange huse det år efter
”kartoffelkuren”. Vi var heldige, at der kom en god køber. Der var nu mange meninger om det, at vi flyttede på
landet. Nogle syntes, at det var dumt, nu da vi snart
Der lå meterhøj skidt og skrammel i stalden og laden, skulle til at slappe lidt mere af, andre beundrede os, at vi
noget, som i dag hører under renovation. Det, som kun- turde gøre det, som de selv kun kunne drømme om. Vi
ne brændes, blev brændt, og resten blev kørt i contai- har været meget glade for at bo her og har aldrig savnet
nere, som stod rundt omkring. Der var ingen renovati- vort tidligere hus. Vi har nu boet her i 33 år. Vi har også
onsordning på landet på det tidspunkt. Vandet var fra en haft nogle gode naboer her, men en del af dem er skiftet
brønd, som lå i vejkanten, men det må ikke have været med nye, som vi også finder godt ud af det med.
sundhedsskadeligt, da ham vi købte af, blev over 100 år.
Vi fik indlagt vand fra det lokale vandværk. Vi skulle have Det at flytte fra byen efter 20 år og ud på landet, var nok
lavet hestestald, lade, hønsehus og værksted, det lykke- en større udfordring, end vi havde regnet med. Folk
snakker mere og er nok ret nysgerrige. Vi har også opdes i løbet af det første år.
levet ting, som vi kunne være foruden, men nu har vi
Ude på vejen holdt folk næsten i kø for at se, hvad der boet her i 33 år, og er stadig glad for beslutningen, som
skete. Min svoger, som hjalp os, mente, at de burde be- vi tog i 1986.
tale for den fornøjelse. Alle vores ønsker gik i opfyldelse.

Posthornet nr. 3 2020 | 5

Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2020
Du kan stadig nå at tilmelde dig generalforsamlingen i Messe C, Fredericia
torsdag den 17. september 2020.

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 fra
Fredericia banegård kl. 10.20 og fra Messe C
kl. 15.10.
Hvis der ønskes transport, skal der gøres opmærksom på dette ved tilmelding.
Tilmelding skal ske til Postpensionisternes
Landsforening på telefon 75 92 60 23.

Ansøgning om ledige julelegater
For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpe
forening, er der et antal julelegater ledige, som kan
søges af foreningens medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, konto
nummer, Cpr.nr. samt en begrundelse, da
behovet for hjælp desværre bliver større
år for år.
Vi skal have jeres Cpr.nr. da legaterne
bliver indberettet til SKAT.
Ansøgningen skal være foreningen i
hænde senest den 30. november 2020.
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Henvendelsen skal ske skriftlig til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V.E. Gamborgs Vej 13, st.mf
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk

Husk

Man skal være
medlem for at
kunne
søge legat.

Man skal være medlem af Post- og
Telegrafpersonalets Hjælpeforening
for at kunne søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest den
10. december 2020, er ansøgningen
ikke blevet imødekommet.

Af Per Lund Simonsen

Klumme fra dagbladet Politiken med humor og en portion sarkasme:
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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 ”Dagmars lange
Jørgen Hansen, der var direktør Turismens Fællesråd rejse”. Det er den dramatiske historie om en dansk prini årene 1987 – 93, har frem til fratræden som direktør i sesse, datter af Christian 9., som blev russisk kejserinde,
1993 skrevet i alt 100 fortællinger om oplevelser på Mar- gift med kejser Alexander 3, og som efter den russiske
gueritruten. De giver inspiration til at opdage nye ste- revolution flyttede tilbage til Danmark, hvor hun bosatte
der i Danmark ved at fortælle om noget, som er mindre sig på Hvidøre Slot i Klampenborg.
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

Dagmars lange rejse
Margueritruten følger som nævnt Strandvejen fra Helsingør til København. Lige syd for Klampenborg skifter
vejen langs vandet navn til Kystvejen, mens Strandvejen
fortsætter parallelt med Kystvejen lidt længere inde i landet. Hvis man vælger at følge Strandvejen, ser man kort
efter på højre side det lille lystslot Hvidøre. Lidt længere
mod syd slår Margueritruten fra Charlottenlund Fort en
bue uden om København og følger Jægersborg Allé i
vestlig retning. På denne måde passerer ruten nord for
Bernstorffparken, som har navn efter Bernstorff Slot, et
af Danmarks første og mest gennemførte klassicistiske
bygningsværker.
Der er således kun nogle få kilometers afstand mellem
Bernstorff Slot og Hvidøre – og alligevel kan man uden
overdrivelse påstå, at der er en verden til forskel. De to
bygninger markerer nemlig begyndelsen og slutningen
på et af de mest dramatiske kapitler i verdenshistorien.
Begivenhederne begyndte og sluttede rigtignok i Danmark, men kom ellers til at udspille sig langt fra de hjemlige strande, og resultatet var intet mindre end et totalt
kollaps for verdens mægtigste kejserrige. Verden blev

aldrig den samme igen – og det skete alt sammen på
rejsen mellem Bernstorff Slot og Hvidøre.
Historien tager sin begyndelse på Bernstorff Slot. Det var
den daværende udenrigsminister Johan Hartvig Ernst
Bernstorff, som lod den også på Marienlyst i Helsingør
virksomme franske arkitekt Nicolas-Henri Jardin bygge
slottet som sommerresidens. Det stod færdigt i 1765,
men desværre fik Bernstorff ikke selv den store glæde af
hverken slottet eller den smukt anlagte park, for han faldt
i unåde allerede i 1770 og blev landsforvist.
Frem til 1797 var slottet i nevøen Andreas Peter Bernstorffs eje, men derefter førte det en omskiftelig tilværelse. Blandt de mange farverige ejere kan nævnes den
irsk-vestindiske plantageejer McEvoy – en notorisk svirebror, som havde tjent enorme formuer og ejede huse i
stort set alle europæiske hovedstæder. Det var for resten
ham, der blev opmærksom på opfindelsen af gaslyset
og blandt mange andre mere eller mindre tvivlsomme
fortjenester sørgede for, at der blev indlagt gaslys hos
kongefamilien på Amalienborg.

Bernstorff Slot.
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Ingen syntes efterhånden at være interesseret i Jardins
mesterværk, og det forfaldt mere og mere. Det var derfor heller ikke slottet, men de tilhørende jorder, som fik
krigsassessor P.H.F. Kalko til at byde højst på en auktion
i 1839 – og hans hensigt var da også at rive slottet ned
og opføre et andet og noget mindre hus på grunden.
Men så gik avisskriverierne ellers i gang, og der blev skabt
noget i retning af en folkestorm for at bevare slottet. Det
gav stødet til en kongelig redningsaktion: Kronprins
Christian kaldte Kalko i audiens, og det endte med, at
Kalko mod en sum på 6.000 rigsdaler forpligtede sig til at
bevare hovedbygningen i 20 år, og samtidig fik kronprinsen forhandlet en forkøbsret på plads med Kalko.
Ved kong Frederik 6.s død i 1839 blev kronprins Christian
kong Christian 8., og han må have haft et specielt godt
øje til Bernstorff Slot. I hvert fald udnyttede han sin forkøbsret allerede i 1842, hvor han erhvervede både godset og huset for 100.000 rigsdaler. Slottet blev istandsat
og var jævnlig rammen om kongefamiliens sommerophold frem til kongens død i 1848. Christian 8. efterfulgtes
af sin søn, Frederik 7. – men denne foretrak at tilbringe
sommeren andre steder, bl.a. på Jægerspris Slot, som
han erhvervede som privatejendom og derefter bortskødede til sin elskerinde og borgerlige gemalinde, Louise
Rasmussen, som han gav titlen lensgrevinde Danner.
Med Frederik 7. uddøde den oldenborgske kongelinje
i danmarkshistorien. Christian 9.s tronbestigelse i 1863
indledte en ny æra; den glücksburgske linje har herefter
sikret det danske monarkis fortsættelse. Christian 9. var i
1842 blevet gift med Christian 8.s tyskfødte søsterdatter
Louise af Hessen, og de to kom sammen med deres børn
til at sætte deres indirekte præg på hele Europas historie i mere end en generation. Ikke for ingenting har man
kaldt Christian 9. for Europas svigerfar, men det er nok
i virkeligheden at underkende dronning Louises betydning. I hvert fald tyder meget på, at det netop var hende,
som satte sig som et hovedmål at skabe dynastiske forbindelser mellem Danmark og alle de omkringliggende
stormagter. Hendes indsats var at betragte som en forsikringspolice, der sikrede Danmark stærke allierede i en
vanskelig tid, hvor det ikke var en selvfølge, at Danmark
kunne forblive et suverænt monarki.
Om det nu skyldtes giftermålet med Louise og dermed
slægtskabet til Christian 8., skal være usagt, men en
kendsgerning er det, at Christian 9. var meget glad for at
være på Bernstorff Slot. Det blev på mange måder familiens foretrukne tilholdssted – måske fordi det havde lidt
mere karakter af en privat bolig end Fredensborg Slot,
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som ellers er den danske kongefamilies mere repræsentative sommerresidens. I praksis kom Christian 9. og hans
familie til at føre en næsten nomadeagtig tilværelse,
hvor de konstant flyttede fra Bernstorff til Fredensborg
og tilbage igen.
Louise og Christian fik seks børn. Ældst var sønnen Frederik – i familien kaldet Freddy – som efterfulgte Christian
på den danske trone som Frederik 8., nummer to, Alexandra (kaldet Alix), blev dronning af England, nummer
tre, Wilhelm (kaldet Willy), blev valgt til konge af Grækenland under navnet Georg 1., nummer fem var prinsesse
Thyra, og nummer seks var prins Valdemar. At følge disse
børns liv og færden er verdenshistorie for fuld udblæsning, men helt stakåndet bliver man, når man følger den
skæbne, som overgik kongeparrets fjerde barn, prinsesse
Dagmar – i familien aldrig kaldet andet end Minni. Hun
kom til verden i 1847 og tilbragte sin barndom i Det Gule
Palæ i Amaliegade i København – lige ved siden af Amalienborg, hvor nu Hofmarskallatet har til huse.
– – –
Vi skruer tiden tilbage til den herligt varme sommer i
1864. Vi er på Fredensborg, og hele den danske kongefamilie står på trappen for at tage imod en meget betydningsfuld gæst. Det er den russiske tronfølger, storfyrst
Nikolaj. Han er 21, Dagmar er 16, og det er kærlighed ved
første øjekast. Han har kun øje for hende – og hans første
ord til hende er på formfuldendt fransk: ”De er endog
smukkere end jeg erindrer.” Hun slår blikket ned, rødmer
en anelse. Så lyser hun op i et stort smil, nejer dybt og
siger: ”Deres kejserlige højhed.”
Først var der Alexandra, som blev gift med prinsen af
Wales, den senere kong Edward 7. af England, dernæst
var der Wilhelm, som blev hellenernes konge i 1863 – og
nu er det så Dagmar, som skal bringes i vej. Dronning
Louises strategi lykkes til overflod. De to unge er betaget af hinanden, og Dagmar lytter henført til Nikolaj, når
han fortæller om, at der i Vinterpaladset i Skt. Pedersborg
dækkes op til 3.000 gæster ved 300 runde borde.
Nikolaj blev på Fredensborg i to uger. Han var allerede
sikker i sin sag, men det ville ikke være god tone at erklære sig så hurtigt. Og så er kærligheden alligevel stærkere
end al anstand: I september er han tilbage i Danmark, og
den 28. september 1864 frier han til Dagmar i parken ved
Bernstorff. Dagmar tøver ikke ét øjeblik med sit ja. Sine
forældres accept har hun allerede; fra det øjeblik, henvendelsen kom fra hoffet i Skt. Petersborg, har de været
klar over, at dette var en enestående chance – også for

hele nationen, som ville kunne få god gavn af denne familiære alliance med stormagten i øst. I tilgift blev det et
godt parti for det danske erhvervsliv: Det er takket være
de familiære bånd, at C.F. Tietgen og Store Nordiske får
koncessionen på telegraflinjen tværs gennem det store
rige fra Skt. Petersborg til Vladivostok.

jævnaldrende russisk fyrstinde ved navn Maria Emiljevna
Mesjtjerskaja.
I det hele taget er Alexander ikke særlig ivrig; han havde
ganske bestemt ikke forestillet sig, at det var ham, der til
sin tid skulle efterfølge faderen på zartronen og dermed
bære ansvarets tunge åg, og han havde endnu mindre
forestillet sig, at han også skulle tage Nixas plads ved siden af Dagmar. Og så er han i øvrigt tynget af sorg over
tabet af sin bror: ”Med min brors død mistede jeg halvdelen
af det, jeg havde på denne jord”, skriver han med sirlig
skrift i sin dagbog, som Inger-Lise Klausen har læst og
refererer i sin bog Dagmar – Zarina fra Danmark.

Brylluppet mellem Dagmar og Nikolaj – eller Nixa, som
Dagmar kalder ham – berammes til november 1865. Til
den tid vil Dagmar være fyldt 18, men skæbnen vil, at
det bryllup aldrig bliver til noget. Nikolaj er nemlig syg,
og allerede i april dør han af rygmarvstuberkulose i Nice
i Frankrig. Dagmar er ved hans dødsleje, og inden han
dør, lægger han hendes hånd i sin lillebror Alexanders
store næve og beder ham om at gøre hende lykkelig i Men de to mødre får det maget sådan, at Alexander
fremtiden. Hans sidste ord er – henvendt til sin mor: ”Er bliver sendt til København i sommeren 1866 – og inden afrejsen gør han det forbi med Maria hjemme i Skt.
hun ikke yndig?”
Petersborg. Alexander indser åbenbart, at han ikke har
Nikolaj kunne altså ikke give Dagmar kejserkronen, men nogen valgmulighed. Det er da et skæbnens mildere ludet kan Nikolajs to år yngre bror Alexander. Begge foræl- ner, at det faktisk ender med kærlighed mellem de to,
drepar er hurtigt klar over, at denne løsning vil være sær- trods de særprægede og vanskelige odds. At dømme
deles gunstig, ja, nærmest held i uheld, men de er også efter dagbogen er Alexander en noget mere ordinær
på det rene med, at Dagmar skal have tid til at vænne og langt mindre romantisk figur end Nikolaj, men han
sig til situationen. Om der overhovedet er nogen, der har er ordholdende og fast som en klippe – og så falder han
ulejliget sig med at spørge Alexander om hans mening, faktisk også for Dagmars skønhed og kække facon. Der
får stå hen i det uvisse. I hvert fald var han selv anderswo går ikke mange dage, så er han opsat på at fri til hende
engagiert; han havde nemlig kastet sin kærlighed på en – men han er genert og kan ikke få sig formuleret. Efter

Fredensborg Slot.
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tre ugers samvær på Fredensborg lykkes det ham dog 1894 bliver et skelsættende år i Dagmars liv. I en alder af
at få de rigtige ord over læberne, og hendes svar er et 47 år bliver hun enke; Alexander 3. dør, kun 49 år gammel – og Dagmar må indstille sig på en langt mere tilbalidenskabeligt kys.
getrukket tilværelse som enkekejserinde. For ikke alene
For anden gang er Dagmar da forlovet med den russiske efterfølges Alexander 3. som zar af sønnen Nikolaj 2.,
tronfølger, og alt tyder på, at nok er der tale om et ar- men selv remplaceres hun af zarina Alexandra, i familiens
rangeret ægteskab, men at de to ægtefæller i allerhøje- kreds kaldet Alicky. Ganske kort tid forinden har Nikolaj
ste grad finder behag i hinanden. Straks fra begyndelsen nemlig giftet sig med den 22-årige prinsesse af Hessen,
kalder hun ham Sasja, og i hans mange breve til hende datterdatter af den engelske dronning Victoria. Hun er
er der ikke sjældent slet dulgte hentydninger til den ero- smuk – foruroligende smuk og i sit blik uudgrundelig
tiske tiltrækning, hun øver på ham. Brylluppet finder sted – men meget reserveret og indadvendt. Efter Dagmars
med ubeskrivelig pomp og pragt i Skt. Petersborg alle- smag slet ikke robust nok, og Alexandras hu står åbenrede i november 1866, og den danske prinsesse Dagmar bart slet ikke til de mægtige repræsentative pligter, som
er fra den dag af den russiske storfyrstinde Maria Fjodo- følger af at være zarina over en sjettedel af jordens overflade.
rovna.
Alt tyder således på, at Dagmar ikke var specielt begejstret over sønnens valg af ægtemage, men hun har formentlig ikke ønsket at gå mod sønnens ønske. Havde
hun imidlertid gjort det, kunne det måske have ændret
mangt og meget i den store verdenshistorie. Hvorom alting er, hverken Nikolaj eller Alicky er født under en heldig stjerne, og det går dem på alle måder ilde. Nikolaj er
tydeligvis forelsket i sin smukke hustru og ligger under
for de råd, han får fra sin kones ærkekonservative omgangskreds. Han ser ikke behovet for liberaliseringer og
I 1881 bliver zar Alexander 2. offer for et nihilistisk atten- slår enhver modstand mod styret ned med hård hånd.
tat og efterfølges af sin søn Alexander 3. Dagmar bliver
zarina og skal vænne sig til at sige ”zaren” om sin Sasja. Zarparret isolerer sig stedse mere i en næsten bizar og
Hende pligter bliver stadigt mere omfattende, men hen- halvreligiøs atmosfære, og bedre bliver det ikke af, at dedes pligtopfyldenhed er imponerende og aldrig svig- res eneste søn Alexej viser sig at lide af en uhelbredelig
tende. Det er i disse år, hun skaber sig en plads i mange blødersygdom. Det er i denne situation, at en af verdensmenige russeres hjerter, og det er sikkert betegnende, at historiens mest aparte skikkelser dukker op på scenen,
hendes tjenestefolk viser hende ubrydelig loyalitet til det nemlig munken Rasputin, som foregiver at kunne helallersidste. Dagmar og Alexanders sjette og sidste barn, brede den unge storfyrste. Fra og med 1907 har denne
datteren Olga, kommer til verden i 1882 – og hun er der- mirakelmagers lumre mysticisme en ubegribelig og næmed den eneste af deres børn, som er ”født i purpur”. Fra sten erotisk indflydelse på zarina Alexandra og dermed
gammel tid var det nemlig skik i Rusland, at kun børn af også på Nikolaj, og hans besværgelser og fantasier påvirker også Nikolajs politiske beslutninger og udnævnelser
en regerende zar blev svøbt i det meget kostbare stof.
af statslige embedsmænd. En i virkeligheden fuldstænZarfamilien satte stor pris på at holde sommerferie i Dan- dig uudholdelig situation, som da også ender med, at
mark – et velkomment frikvarter fra de tunge pligter i det Rasputin bliver myrdet i 1916. Den ene af de to mordere
store rige. De kom ikke hvert år, men rundt regnet hvert var Felix Jusupov, der var gift med Dagmars datterdatandet år var det ”zar-sommer” i Fredensborg. Som regel ter Irina, men der er ikke noget, der tyder på, at Dagmar
var hele den russiske familie med – foruden selvfølge- var indblandet, selvom hun ganske afgjort ønskede Raslig de mange andre slægtninge fra de forskellige euro- putin hen, hvor peberet gror. Men hendes manglende
pæiske kongehuse. Jo, Fredensborg var i de år i sand- sympati kom snarere til udtryk ved, at hun i det hele tahed Europas fyrstelige centrum, men på en ikke særlig get holdt sig på betydelig afstand af Nikolaj og – ikke
opstyltet – og måske i virkeligheden temmelig dansk – mindst – hans hustru.
måde, nøjagtig sådan som man ser det på Lauritz Tuxens
Og så tager begivenhederne for alvor fart. Det er ikke her
berømte maleri fra Havesalen på Fredensborg i 1883.
At være gift med den russiske tronfølger var givetvis ingen dans på roser, men et ganske arbejdsomt liv. Der var
mange forpligtelser, og Dagmar påtog sig navnlig mange opgaver af humanitær art. Hun var således øverste
chef for det russiske Røde Kors og protektrice for et utal
af gode formål. Alligevel fremgår det, at tiden fra brylluppet i 1866 og indtil mordet på Dagmars svigerfar, zar
Alexander 2., i 1881, var en god tid. Dagmar får i perioden
fire børn, Nikolaj, Georgij, Xenia og Mihail.
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stedet at genopfriske alle detaljer i den 1. verdenskrig og
den russiske revolution. Lad os blot kort fastholde, at Nikolaj 2. abdicerede i marts 1917, at Dagmars yngste søn
og Nikolajs bror, Mihail, fik tronen tilbudt, men sagde nej
tak – og at hele zarfamilien endte med at blive taget til
fange og henrettet af bolsjevikkerne i juli 1918.
Kun Dagmar undslipper. Uvidende om sin søns, svigerdatters og børnebørns skæbne drager hun med nogle
få tjenestefolk i en slags selvvalgt eksil på Krim, og det er
herfra, et engelsk flådefartøj henter hende hjem til Danmark – men først i april 1919, længe efter at hun har fået
vished om resten af familiens triste skæbne. Var det hendes pligtfølelse, som bød hende at blive – eller var hun
simpelthen så tynget af sorg, at hun var ude af stand til at
handle? Dagmar er da 72 år gammel – og hun satte dermed et endegyldigt punktum for 53 års tilværelse som
storfyrstinde, kejserinde og enkekejserinde i det russiske
imperium.
I København står kong Christian 10. og dronning Alexandrine på Toldboden og tager imod. Og straks derefter
kører Dagmar i bil til Hvidøre, hvor alt er forberedt til hendes ankomst. Sammen med sin søster Alexandra – den
senere dronning af England – havde Dagmar nemlig
købt Hvidøre i 1906. Det lille lystslot var relativt nyt og lå
fortræffeligt med udsyn over sundet og sågar forbundet
med en have på vandsiden via en tunnel under vejen.

I de år, Dagmar boede på Hvidøre, stod Den Kongelige
Livgarde vagt herude. Dagmar følte en speciel tilknytning til Livgarden – måske fordi hendes far, Christian 9.,
som kronprins var chef for den særlige livgarde til hest,
som blev nedlagt i 1866. Vagten på Hvidøre bestod af en
korporal og seks gardere – og når de skulle på vagt, tog
de simpelthen toget til Klampenborg og marcherede resten af vejen til Hvidøre. Gamle gardere har fortalt, at det
var en rigtig god tjans at have vagten på Hvidøre, fordi
kejserinden sørgede så godt for dem. Hver morgen leverede hendes kok nemlig kaffe og friskbagt morgenbrød
til garderne – og en sådan beværtning forekom ganske
bestemt ikke på nogen af de andre af Livgardens vagter. I det hele taget blev der passet godt på Dagmar på
Hvidøre; to af hendes livkosakker havde gjort turen med
hele vejen fra Skt. Petersborg over Krim til Danmark, og
de sov på gulvet inden for hoveddøren og foran kejserindens soveværelse!
Dagmars uendeligt lange rejse fra Bernstorff til Hvidøre
sluttede den 13. oktober 1928. Hun døde på Hvidøre, og
et imponerende sørgetog ledsagede hende på hendes
sidste rejse gennem Roskilde by til Roskilde Domkirke.
Men Dagmar skulle ud på endnu en rejse, før hun fik
fred. Med accept fra dronning Margrethe blev Dagmars
jordiske rester overført fra Roskilde Domkirke til Peter og
Poul Katedralen i Skt. Petersborg, og genbegravelsen på
russisk grund fandt sted i september 2006.

Hvidøre.
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Foto:s Pernille Ottesen, Rørvig Centret

EKSTRA KURSER I 2020
Som annonceret i Posthornet nr. 2-2020 kan vi nu tilbyde 2 ekstra kurser
på Rørvig Centret.

Rørvig Centret i efterårsfarver.
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Da vi som resten af Danmark blev ramt af Covid-19 i foråret, var vi nødsaget til
at aflyse vores kurser. Heldigvis kan Rørvig Centret finde plads til os, så vi kan
tilbyde vores medlemmer et par ekstra kurser i efteråret og vinteren.
Fra mandag d. 12. til onsdag den 14. oktober, tilbyder vi kurset ”3 KULTURER”.
På dette kursus får vi bl.a. besøg af tidligere overrabbiner, Bent Melchior, der fortæller om jøde
dommen i Danmark. Vi kan også byde forfatter,
journalist og samfundsdebattør Fahmy Almajid
velkommen til et indlæg om ”Danskerne set med
Muslimske øjne”. Vi får desuden et indblik i
Buddhismen, levende fortalt af Anders Hedelin.
Vi har tidligere haft glæden af alle tre foredragsholdere, og byder dem igen hjertelig velkommen på
vores kursus.

Begge kurser vil indeholde en tur ud i det blå. Turene
foregår med bus, hvor vi besøger forskellige kulturelle
steder i nærområdet. Vi kører fra Rørvig Centret efter frokosten, nyder kaffen undervejs, og er tilbage i god tid
til aftensmaden. Vores ture er forskellige, afhængig af
hvilket kursus du deltager på. Vores kursister har drukket
kaffe i stuerne på Dragsholm Slot, kørt med hestevogn i
Andelslandsbyen, fået en guidet tur i Odsherred eller besøgt Roskilde Domkirke. Afhængig af årstiden har vi også
besøgt Zen Garden, en have på ca. 24.000 m2.

Fra mandag den 30. november til onsdag
den 2. december, tilbyder vi et ”VINTERKURSUS”
Dette kursus består af et besøg af demenskonsulent Mette Abrahamsen. Hun fortæller om hverdagen med demens, om dilemmaer og balancegange, når man har demens inde på livet.
Den nye formand for 3F Post, Dzevad Ramic, kigger forbi og fortæller om, hvad der rører sig i fagbevægelsen. Endelig vil der være et indlæg om vores
egen Landsforening. Som altid vil der være indlagt
tid til at stille spørgsmål efter hvert foredrag.

For medlemmer af Postpensionisternes Landsforening er kurset gratis. Prisen for ægtefælle/samlever er
kr. 3.700,00. Deltager du uden ægtefælle eller samlever
vil du få eneværelse. Vores kurser er ikke planlagt efter en
bestemt rækkefølge. Du kan derfor sagtens søge om et
kursus 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. Vi skal have din tilmelding senest d. 25. sepFælles for alle vores kurser i Rørvig er, at vi starter tember 2020.
med en god frokost, inden vi går i gang med det første
foredrag. Inden frokosten indtages, har du mulighed for Der vil i starten af oktober blive sendt information ud til
alle ansøgere, uanset om man deltager eller ej. Husk at
at tjekke ind på dit værelse.
oplyse, hvilket kursus du søger.
Kursuscenteret ligger lige ned til Rørvig havn, og der vil
altid være tid på egen hånd til at udforske området. Lige
uden for døren findes både skov og strand. I umiddelbar nærhed af centeret findes vandrestier, hvor du har
mulighed for at udforske naturen. Den sidste aften på
kurset hygger vi os med en festmiddag. Kurset afsluttes
med frokost.

På vores kurser i Rørvig er der tid til hygge og
samvær med tidligere kolleger, hvor snakken
altid går livligt for sig.
Foyer på Rørvig Centret.
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer bookinger af Postens ferieboliger.
Ferieboligerne bookes pr. telefon (bort set fra de tre årlige lodtrækningsrunder).
Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at booke, kan du ringe til os
(Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.

Samtykkeerklæring
Ved at afkrydse i ringen og sende ansøgningen erklærer jeg, at have læst og forstået samt af-givet
samtykkeerklæring om brug af mine personoplysninger som uddybet i afsnittet ”Brug af dine data”.
Husk, at vi skal have begge sider af ansøgningen, ellers deltager du ikke i ansøgningsrunden.
Ved denne ansøgning accepterer jeg at have læst og forstået oplysningen om behandlingen af mine
oplysninger og giver mit samtykke af egen fri vilje til, at 3F Post h.h.v. IF afd. 4 eller Postfonden År 2000
som dataansvarlige må indsamle, registrere, opbevare, indhente og dele mine personoplysninger
med det formål, at administrere ferieboliger og lodtrækning heraf.
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Feriekontoret på feriekontoret-kbh@3F.dk

Ansøgning, lodtrækning
I forbindelse med sommerlodtrækningen oplevede vi
desværre, at der var rigtig mange, som overså side 2 af
ansøgningen, hvor man skal udfylde en samtykkeerklæring. I den netop gennemførte vinterlodtrækning gik det
meget bedre og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. På
jeres vegne. Det vil nemlig være sådan fremover, at hvis
samtykkeerklæringen ikke er udfyldt, deltager man ikke
i lodtrækningen og vi kontakter dig ikke, da vi skal bruge
alt for meget tid på det.

Hvis dit afbud skyldes Udenrigsministeriets rejseforbud,
skal din afbestillingsforsikring (som ofte er et tillæg til
din rejseforsikring) dække halvdelen af det indbetalte
beløb. Vi dækker den anden halvdel. Dit forsikringsselskab skal bruge dokumentation og til det skal du bruge
den bekræftelse, som vi sendte til dig i forbindelse med
din booking.
Når din sag hos forsikringen er færdigbehandlet, bedes
du sende os en kopi af udbetalingen og vi vil returnere
dig den halvdel, som du er berettiget til hos os.

Covid-19
På grund af situationen med Covid-19 får Feriekontoret Covid-19-situationen udvikler sig hele tiden og det er dit
eget ansvar at følge med i rejsevejledningerne. Følg altid
stadig mange henvendelser.
myndighedernes anvisninger.
Hvis du ønsker at melde afbud på en booking, vil opfordre til, at afbud sker pr. mail til feriekontoret-kbh@3f.dk Rejse-/afbestillingsforsikring
hvor der f.eks. skrives ”Jeg ønsker at melde afbud til ferie Vi vil opfordre til, at der tegnes en rejse-/afbestillings
bolig ?? i uge ?? – mit reg. og kto.nr. er ?? Angiv gerne forsikring således, at man ikke mister penge, hvis uhelårsagen og oplys selvfølgelig navn og cpr.nr. (eller boo- det skulle være ude og ferieboligen må afbestilles
kingnr.). Oplys også, om du har en afbestillingsforsikring f.eks. på grund af sygdom hos dig selv eller dine nærmeeller ej.
ste. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere,

16 | Posthornet nr. 3 2020

da vilkårene kan være lidt forskellige fra selskab til sel- Opdatering af dine oplysninger
skab.
Vi har skrevet det før, men gør det gerne igen; Det er
meget vigtigt, at du sørger for, at din 3F afdeling har de
Hvis du ikke har en forsikring, anbefaler vi, at du kontak- korrekte oplysninger på dig. Adresse, telefonnummer
ter TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28.
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
Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfor- dem, hvis du ikke står som medlem i 3F København.
dre dig til at returDu kan selv gå på
nere nøglen straks
www.mit3f.dk og
efter din hjemkomst
rette nogle af dine
og det skal ske i den
oplysninger. For at
lille kuvert, som du
komme ind, skal du
fik tilsendt. På denne
bruge dit Nem-id.
kuvert står et numDu kan rette din emer som vi skal brumail, mobilnummer
ge til registreringen og den giver os alle de informatioog telefonnummer.
ner vi skal bruge. Husk at frankere kuverten og at sætte
afsender bag på. Dette er vigtigt!
På siden kan du
f.eks. også se hvilken
Ankomst og afgangstider
afdeling
du
hører
til
(hvis
du
ikke
ved
det) og afdelingens
Vi oplever en stigende tendens til, at vores ankomst- og
afgangstider ikke overholdes. Det er ikke acceptabelt. kontaktoplysninger.
Vores tilsynsførende planlægger deres arbejdstid efter
vores tider og det kan være til stor gene for dem, når Du kan også se, hvilen arbejdsplads 3F har dig registebrugerne ikke har forladt boligen som reglerne foreskri- ret på. Det er yderst vigtigt, at denne er korrekt. Den skal
ver. Vi oplever jævnligt, at den næste bruger af ferie f.eks. bruges i forbindelse med afstemninger og den
boligen ikke kan få adgang til tiden og at brugerne tager danner baggrund for, at du kan booke en feriebolig hos
os eller ej.
boligen i brug før tid.
Vi skal stærkt opfordre til, at de tider som står i bekræftelsen overholdes. Hvis det ikke sker, kan vi blive nødsaget
til at pålægge et gebyr for overtrædelsen samt at du bliver ”blacklistet” hos os hvilket indebærer, at du ikke kan
booke hos os mere.

Hvis du ikke er medlem af 3F, skal du sørge for, at Postpensionisternes Landsklub har dine rigtige oplysninger
og at vi har dem. Ring på 75 92 60 23.

Betaling for brug af ferieboligen
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.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i,
hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Ledige uger” som ligger øverst på siden – den bliver som
hovedregel opdateret hver dag. De røde uger er forbeholdt jer postmedlemmer og vil blive åbnet for andre
3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.
Hvis du ikke har netbank, har du måske et familiemedlem, en ven eller lignende som kan hjælpe dig med bePostens ferieboliger kan bookes af alle 3F postmed- talingen. Hvis ikke, skal du gå i banken. Du skal have volemmer eller medlemmer fra PPL (Postpensionisternes res brev med, da kodelinjen skal bruges til betalingen.
Landsforening). For at booke TJM Forsikrings ferieboliger, skal du være betalende forsikringstager.
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til
dig, før din indbetaling af bookingen er registreret hos
Du kan se postens ferieboliger på www.3fpost.dk og os. Der kan derfor forekomme meget korte betalings
frister.
www.feriekontoret.bookhus.dk
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NYT fra
klubberne

KØBENHAVNS POSTSENIORER
Efter en MEGET lang start, kan vi nu se frem til de kommende arrangementer i foreningen.
Hvis ikke den huserende COVID19 begynder at trappe
op igen, med yderligere nedlukninger, er der her de
næste par måneders møder i foreningen. Nyhedsbrevet
kom på banen allerede i juli måned, og et par aktiviteter
er nu blevet nu afviklet.
Med stor hilsen, og på gensyn til alle, både i foreningen,
på Facebooksiden, og hjemmesiden - hvor man kan se
aflysninger eller ændringer i programmet.
- og pas nu på jer selv og hinanden Carsten Majgaard
Formand
Onsdag den 23. september 2020 kl. 10.00 - 12.00:
Peter Ipsens Alle 25 (det grå palæ).
Salg af billetter til Cafe-eftermiddag torsdag den
22. oktober.
Torsdag den 24. september 2020 kl. 14.00:
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Københavns Postseniorer afholder den udsatte ordinære generalforsamling.
Efterfølgende er foreningen vært ved en let anretning.
Tilmelding til spisningen er nødvendig og skal ske
til kasserer Keld Eksing på tlf. 2279 0614, onsdag den
16. september 2020 kl. 16.00 – 18.00.
Tirsdag den 29. september 2020 kl. 10.00 – 12.00:
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Vi skal underholdes af Bo Schiøler, forhenværende leder
af Vesterbro ungdomsgård, så vi skal tænke tilbage på
”kattejammer rock” og alle de gode historier fra dengang.
Der er kaffe, te samt øl og vand til små priser. Fælles
arrangement med E & P Klubben, Hotel og Restauration.
Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 14.00 – 16.00:
Peter Ipsens Alle (store sal).
Carsten Riis, socialrådgiver for Faglige Seniorer, orienterer og svarer på spørgsmål om pension, arveret, bolig
tilskud, bodeling, dødsfald, uskiftet bo og meget mere.

Tirsdag den 3. november 2020 kl. 10.00 – 12.00:
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Tina Christensen – skuespiller, danser og sanger. Kom
og syng med på alt fra Liva Weel til Birthe Kjær.
Der er kaffe, te samt øl og vand til små priser. Fælles arrangement med E & P Klubben, Hotel og Restauration.
Fredag den 13. november 2020:
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Julebanko. Regionsarrangement.
Fredag den 20. november 2020 kl. 14.00 – 17.00:
Peter Ipsens Alle 25 (store sal).
Næsten en tradition – vinsmagning med GILA VIN.
Gode vine og tilhørende ost og pølse, der passer til
den enkelte vin. Arrangementet koster 100,00 kr. med
tilmelding senest den 10. november til Carsten tlf.
5180 9996 eller Keld tlf. 2279 0614. Det forudsættes,
at mindst 20 personer tilmeldes, for at gennemføre
dagen. Snyd ikke dig selv for en dejlig eftermiddag J tilmelding er bindende.
Tirsdag den 24. november 2020 kl. 10.00 – 13.00:
Peter Ipsens Alle 25 (2. sal – ny sal).
Salg af billetter til juleafslutning torsdag den 3. december. Samtidig udleveres der lommebøger, og der
serveres som vanligt julegløgg og æbleskiver.

POSTPENSIONISTERNES KLUB
FOR STORKØBENHAVN
Efterårsprogram
Klubmøde/Velkomsttræf den 29. september i
restaurant Allégade 10 på Frederiksberg
Generalforsamling tirsdag den 27. oktober kl. 15.
Julefrokost tirsdag den 24. november i Hansens
Gamle Familiehave, Pile Allé 10 på Frederiksberg

POSTPENSIONISTERNE I AALBORG
Programmet for 2. halvår 2020:

Torsdag den 22. oktober 2020:
Cafe-eftermiddag i Hvidovre.
Billetter sælges den 23. september.
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Tirsdag den 29. september 2020 kl. 14.00:
Syng-med-arrangement – vi lufter en masse populære

Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 16.00:
Bowlingaften – vi mødes ved bowlingcentret Seaport
ved Limfjordsbroen. Efter bowling fra kl. 16 - 17, er der
en lækker buffet og hyggeligt samvær.
Pris pr. person 140,00 kr. for bowling og buffet uden
drikkelse.
Bindende tilmelding senest mandag den 12. oktober til en fra bestyrelsen.
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 19.00:
Bankospil – vi afholder det populære bankospil i 3F`s
mødelokaler, Hadsundvej 184, Aalborg.
Der er ekstra gode gevinster.
Pris pr. person 75,00 kr. inkl. 3 plader, en øl/vand, kaffe
og brød. Der kan købes ekstra plader for 10,00 kr. pr. stk.
Bindende tilmelding senest tirsdag den 10. november til en fra bestyrelsen.
Tilmelding til arrangementerne kan ske pr. mail og beløbet
indbetales på kontonummer: 9210 4584589723.
Husk altid at skrive navn på indbetalingen.

VESTERBRO & PAKKEPOSTENS
P ENSIONISTKLUB
Til alle vores medlemmer i
Vesterbro & Pakkepostens Pensionistklub
Som det allerførste håber bestyrelsen, at alle har haft
en god sommer og er kommet godt igennem Coronakrisen.
Det er jo længe siden, vi har set noget til hinanden for
hyggeligt samvær.
Vi håber, at alle har modtaget nyhedsbrevet, det er
udsendt den 6. juli 2020. Vi har hørt, at nogen af vores
medlemmer ikke har modtaget det. I kan ringe til Jette
og få et nyt tilsendt.
Der kan komme ændringer i programmet, hvis Corona-

situationen ændrer sig. Det vil selvfølgelig blive meddelt jer på telefon.

NYT fra
klubberne

sange. Vi synger og harmonikaklubben, SKELAGEREN,
spiller til. Det plejer at være et hyggeligt arrangement,
der er populært.
Pris pr. person 75,00 kr. inkl. en øl/vand, kaffe og brød.
Bindende tilmelding senest tirsdag den 22. september til en fra bestyrelsen.
Arrangementet afholdes i 3F`s lokaler på Hadsundvej
184, Aalborg. Buslinje 12 holder lige ved 3F`s lokaler.
Der er gode parkeringsmuligheder.

Det første arrangement var sommerfest tirsdag den
11. august 2020, som i år blev holdt hos Signe og
Carsten i deres haveforening. Dette arrangement er jo
overstået, når I læser dette.
Tirsdag den 10. september 2020 kl. 11.00, går turen
til Frihedsmuseet. Vi mødes foran hovedindgangen
Esplanaden 13. Billetprisen er kr. 95,00 pr. person, den
betaler klubben.
Efter besøget kan dem, som vil, tage med i Cafe Petersborg og få lidt mad og drikke for egen regning. Der skal
ved tilmelding oplyses, om I tager med og spiser, da vi
skal bestille bord.
Tilmelding skal ske til Jette på mobil 25644803, I kan
også sende en SMS inden den 2. september 2020.
Torsdag den 13. november 2020 kl. 11.30, har vi vores
årlige Bowlingturnering. Vi mødes ved Big Bowl, Gl.
Jernbane 11, 2500 Valby. Vi spiller fra kl. 12.00 - 14.00.
Pris kr. 85,00 inkl. leje af sko, kaffe og 1 øl/vand.
Som tidligere år går vi til Cafe Sommerfuglen, hvor vi får
noget at spise og drikke for egen regning.
Tilmelding til Jette inden den 24. oktober 2020 på
mobil 25644803. Ved tilmelding skal oplyses, om I tager
med ud at spise, da vi skal bestille bord.
HUSK, AT TILMELDING ER BINDENDE.

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA
Program
Da vi har været nødt til at aflyse flere ting pga. situationen her i landet og resten af verden, så har vi nu
følgende på programmet.
Torsdag den 15. oktober kl. 12.30:
Efterårsfest på Fuglsangcentret med spisning og underholdning.
Torsdag den 12. november kl. 9.00:
Julebustur og julefrokost.
Torsdag den 10. december kl. 17.30:
Generalforsamling og julesammenkomst på Fuglsangcentret.
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Mandag den 7. september til
onsdag den 9. september 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Onsdag den 9. september 2020
Bestyrelseskonference
Rørvig Centret

Torsdag den 10. september 2020
Bestyrelsesmøde
Rørvig Centret

Torsdag den 17. september 2020
Generalforsamling
Messe C Fredericia

Mandag den 21. september til
onsdag den 23. september 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Mandag den 12. oktober til
onsdag den 14. oktober 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Tirsdag den 10. november til
onsdag den 11. november 2020
Formandsmøde
Rørvig Centret

Mandag den 30. november til
onsdag den 2. december 2020
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Mandag den 8. december 2020
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor
Prangervej 42, 7000 Fredericia

