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Leder

Johnny B. Madsen
Formand

2020 – et år med udfordringer
og nye tiltag
Så er 2020 ved at rinde ud, og vi kan se tilbage på
et år med helt nye udfordringer. Ikke bare i vores
forening men i hele verden. Coronaen har gjort sit
indtog, og det er vi alle blevet påvirket af.
Coronakrisen satte mange ting på pause og foreningen har i løbet af året været nødsaget til at
udsætte og aflyse flere arrangementer.

I 2021 vil alle vores medlemmer som noget nyt,
blive kollektivt indmeldt i Faglige Seniorer, i det
Landsforeningen har tegnet et medlemskab.
Vi glæder os til at kunne præsentere mere om
dette i starten af det nye år. Uden forhøjelse af
kontingentet, vil vi alle få en del fordele af dette.
Vi vil i næste nummer af Posthornet samt på vores hjemmeside, præsentere Faglige Seniorer og
hvad medlemskabet tilbyder. Vi glæder
os, og ser frem til et godt samarbejde.

I 2021 vil alle vores medlemmer som
noget nyt, blive kollektivt indmeldt i
Faglige Seniorer, i det Landsforeningen
har tegnet et medlemskab.

Heldigvis har vi i efteråret, haft mulighed for at
afholde vores årlige generalforsamling i Landsforeningen. Med 117 deltagere gennemførte vi
generalforsamlingen den 17. september i Messe
C, Fredericia. Selvom vi kun var ca. halvdelen af
de deltagere vi plejer, blev det en god og givtig
generalforsamling. Tre ud af fire planlagte kurser i
Rørvig blev også gennemført.
Desværre har pandemien og restriktionerne som
følge denne, gjort at vi har aflyst det årlige Formandsmøde samt det kursus i Rørvig der var
planlagt i december. Vi ved at en del af vores lokalklubber, også har været i samme situation.

Der er nu taget hul på processen frem
mod forhandlingerne vedrørende
OK21. OAO har afleveret deres krav til
CFU og forhandlingerne med regeringen begynder i det nye år. Ingen ved,
hvad Coronakrisen kan få af betydning
for forhandlingsforløbet, men vi håber
at forhandlingerne kan udmunde i et acceptabelt
resultat med en sikring af reallønnen og pensionen.
Slutteligt vil jeg gerne takke for det år der nu
rinder ud. Jeg vil ønske alle medlemmer og
deres familier en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.

Johnny B. Madsen
Formand
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Af koncernchef Peter Kjær Jensen

Et år som ingen andre
For et år siden skrev jeg i min nytårshilsen til Posthornets læsere: ”Et spændende
nytår venter”. Og jeg må sige, at jeg ramte mere plet, end jeg selv i min vildeste
fantasi havde troet muligt. I første omgang naturligvis, fordi hele verden i begyndelsen af 2020 pludselig stod over for en corona-pandemi, og dernæst fordi vores
samfund blev lukket, hvilket har vendt op og ned på det forbrugsmønster, vi hidtil
har kendt.
Længe har e-handlen været i vækst, men at den fuldstændig skulle eksplodere i 2020, kunne ingen ved årets
indgang have forudset. For den enkelte virksomhed har
der naturligvis været stor forskel på, om man sælger fadølsanlæg og flag eller cykler og maling. På få uger stod
vi i PostNord ikke desto mindre overfor et kæmpeboom i
antallet af pakker. En vækst, som fortsatte ud på efteråret
med dage, hvor vi skulle håndtere 50 pct. større mængder end året før.

hjemme. Dermed har vi bevist, at man kan regne med
PostNord, når samfundets kritiske infrastruktur pludselig
udfordres af en pandemi. Det har også betydet, at rigtig
mange nye kunder har fundet vej til os i det forgangne
år. For eksempel kunne vi i sensommeren notere en
vækst på omkring 60 pct. blandt de små og mellemstore
virksomheder sammenlignet med året før.

Mens disse linjer skrives, kender jeg endnu ikke udfaldet
af vores julehandel. Men alt peger på, at de seneste års
Vores dygtige medarbejdere har været på gaden i hele store mængder op til jul kommer til at stige yderligere i
den periode, hvor rigtig mange danskere har holdt sig år. Så dermed foregriber jeg næppe noget, ved at konstatere, at det bliver den største jul nogensinde med et
pænt stykke over 10 mio. pakker.
Tilsvarende peger rigtig meget også i retning af, at vi
for første gang i en længere årrække kommer ud af et
regnskabsår med sorte tal på bundlinjen. Formentlig et
mindre millionbeløb, men med en stor signalværdi, fordi
det viser, at vores store krævende omstrukturering nu for
alvor begynder at vise resultater. Og udover det begynder omsætningen at vokse for første gang siden 2007 –
vores forretning bliver større.
Vi leverer til alle danskere, og alle danskere kender os.
Den position forpligter. Derfor er PostNord i dag en
toptrimmet, moderne logistikoperatør inden for pakker, breve, paller og gods. Og vi udvikler os yderligere. Vi
har for eksempel besluttet at bygge endnu et 35,000 m2
stort TPL-lager i Køge, og vi investerer konstant i flere
posthuse og pakkebokse, og kommer dermed hele
tiden tættere på alle danskere.
Så med stor optimisme og med gode nyheder i en ellers
svær tid vil jeg ønske alle jer i Postpensionisternes Landsforening et rigtig godt nytår.
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2021
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 15. april 2021.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 15. april 2021 kl. 11.00 i Messe C, 7000 Fredericia. Dørene åbnes kl. 10.00, og generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 15.00.
Der vil blive arrangeret taxatransport mellem Fredericia Banegård og Messe C. Afgang Fredericia
Banegård kl. 10.20 og fra Messe C kl. 15.10. Hvis der ønskes transport, skal der gøres påmærksom
på dette ved tilmelding.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:
1. Velkomst
2.	
Valg af stemmeudvalg og dirigent
3. Beretning
4. Regnskab / Budget
5.	
Fastsættelse af honorar
6. Indkomne forslag
7.	
Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2021.
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 2021.
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Fotos: Marianne Hansen

Af Frank Vinding

Postpensionisternes generalforsamling
den 17. september 2020

Der er liv i de gamle
Den ordinære generalforsamling i april
blev aflyst. Men det blev muligt at afholde generalforsamlingen i F
 redericia
Kongrescenter på en Coronasikker
måde her den 17. september. Der var
vel halvt så mange som der plejer. Der
deltog 117 postpensionister.

Stemmeudvalg blev dem, der sad i rækkerne langs
midtergangen. De kom ikke i brug.
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt
og dagsordenen blev godkendt.
Poul Borch fra TJM gennemgik forsikringerne og de nye
tiltag og forsikringsprodukter.
Derefter startede dagsordenen for generalforsamlingen.

Formanden, Johnny Madsen, bød velkommen:
Hjertelig velkommen til jer der er kommet, på trods af Bestyrelsens beretning
det der er sket i samfundet pga. Corona. I ser forbavsende friske ud, og det er dejligt.
Formand Johnny Madsen:
Jeg plejer at sige som indledning, at året er gået som
Vi måtte aflyse vores april-generalforsamling. Der er in- det plejer. Denne gang er året bestemt ikke gået som
gen der ved, hvordan det ser ud til næste april, da skal vi det plejer. Vi løb alle sammen ind i noget, der hedder
Corona, og vi måtte aflyse den ene aktivitet efter den
måske udskyde igen.
anden. Så det har været et forår, hvor man intet kunne
Vi har inviteret TJM (Tjenestemændenes Forsikrings lave af det man plejer. Lige pludselig var det positivt at
forening) og Poul Borch vil orientere om de forskellige være negativ. Og alt blev anderledes end man var vant
til.
forsikringer og nyeste tilbud.
Siden vi var samlet sidst, har vi både i foreningen og i
klubberne mistet nogle gode medlemmer. Jeg vil godt
tillade mig at trække en frem: Flemming Rasmussen,
Mørkhøj. Han var en speciel gut, som skrev til vores blad
og altid var på talerstolen her til generalforsamlingen
med sin finurlige humor og sjove og skarpe indfaldsvinkler. Jeg vil gerne bede jer rejse jer og mindes vores gode
kollegaer.

Bemandingen på kontoret er ændret i 2019. Vi måtte
sige farvel til Eva i foråret og fik ansat Marianne i august
2019. Hun er på kontoret i 30 timer om ugen.

Ære være deres minde.

Vi kunne godt have sendt Lisa og Marianne hjem, og
vi kunne også have søgt om lønkompensation. Men vi
valgte at lade være. For vi har ikke haft et økonomisk tab,

Peter Andersen blev valgt som dirigent.
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Vi havde en snak i foråret om bemandingen på vores
kontor i forbindelse med Corona. Lisa og Marianne har
været på kontoret det meste af tiden, men har også arbejdet noget hjemmefra.

Det afspejles bl.a. i artiklerne i Posthornet. Mange har haft 25 og 30 års
jubilæum. Og vi glæder os til den
næste klub, har 35 års Jubilæum.
Nogle klubber har haft problemer
med at få valgt en ny formand,
og et par klubber er nedlagt af den
grund. Det er noget, vi skal være
meget opmærksomme på og arbejde grundigt med i de lokale klubber
og bestyrelser.
Klubtilskud er udsendt den 16.
april, og vanen tro er det forhøjet
klubtilskud, fordi vores økonomi er
til det.
Til vores store tilfredshed er det
også lykkedes os, at fortsætte den
store aktivitet vi har med kurserne.
I 2019 blev der afviklet 4 kurser med
fuldt deltagerantal – og flere på
venteliste.

Johnny Madsen, formand for Postpensionisternes Landsforening.

som mange andre virksomheder har
haft. Det mener vi, var det moralsk
rigtige at gøre. Pengene skal gå til
dem, der har haft tab.

skal have af staten for at leve op til
befordringspligten. Den pligt giver
underskud, så det brager. Der er lavet en midlertidig aftale til en ny
Postlov, hvor Post Danmark får tilført
Ellers kan jeg sige at vores økonomi 100 mio. Det er midlertidigt, men der
i foreningen stadig er forbløffende skal jo tages stilling til om det er Post
Danmark eller et privat firma, der skal
god.
overtage befordringsforpligtelsen.
Og det skyldes at vi i store træk holder vores medlemstal. I går var vi På bestyrelseskonferencen i september 2019 besluttede vi at udlodde 15
4.438.
ferielegater a 1.500 kr.
En større afgang fra Post Danmark,
hvor flere har meldt sig ind hos os, Det blev en succes så det udvides til
kompenserer for afgangen af med- 20 ferielegater a 1.500 kr. næste år i
2021.
lemmer.
Der er stor blæst om fornyelsen af Vi har stadig 54 klubber over hele
Postloven, og hvad Post Danmark landet, hvor der er en stor aktivitet.

Det 5. kursus i ulige år – EU-turen –
til Warszawa/Berlin blev også gennemført med fuld deltagelse og
med mange positive tilbagemeldinger på det.
I foråret 2020 måtte vi aflyse de to
kurser vi havde pga. Corona, men
de afvikles her i efteråret i stedet for.
Formandsmødet blev afholdt i november 2019 og mødet opfordrede
bl.a. til at tage emnet demens/Alzheimers med på et af kurserne. Og
det kommer på kurset til efteråret.
Posthornet udkom i 2019 med 4
numre mod tidligere 5. Og det var
en fornuftig beslutning, som både
højnede kvaliteten og reducerede
omkostningen.
Omkring vores økonomi, så kan jeg
bare sige, at den er god. Per vil uddybe det under punktet regnskab.

>>
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Der snakkes inden generalforsamlingen går i gang.

Og så står der her i mine papirer SKAT, og det er ikke
nogen bestemt person jeg tænker på, selvom det første
der faldt mig ind, er min kone. Det handler om vores sag
med skattevæsenet, om hvorvidt vi er berettiget til at
trække vores kontingent til Postpensionisterne fra i skat.
Og det er vi. Afgørelsen faldt den 19. maj 2019, hvor SKAT
slog fast, at det kan vi godt. Fordi vi har forhandlingsretten for statstjenestemænd gennem OAO. Det gælder
også for ægtefællepension.

Der har kun været ganske få medlemmer fra HK Post,
som har meldt sig ud på grund af dette bortfald af kontingentstøtte fra HK Post.

Vi har fortsat et godt samarbejde med Post Danmark.
Det er HR chef Hans Erik Lindkvist, som har en lang historik i posten, som vi holder møde og samarbejder med.
Og det er vi glade for. Alle andre på ledelsesniveau kommer fra en baggrund, der ikke har noget med post at
gøre. Så derfor er det godt at samarbejde med en leder,
Overenskomstansatte medlemmer kan desværre ikke der har samme historie med i rygsækken, som vi har.
trække kontingentet fra i skat.
Sidst vi holdt møde med Hans Erik Lindkvist i efteråret,
Kontoret i Fredericia indberetter til SKAT, så den enkelte var han så flink at bevilge os et tilskud på 230.000 kr. Vi
skal ikke foretage sig noget.
sagde ja tak og bukkede. Vi skal have næste møde her
den 7. oktober bl.a. om tilskud for 2021. Vi håber Posten
Aftalen om, at HK Post betalte halvdelen af kontingen- stadig vil støtte vores forening.
tet til Postpensionisternes Landsforening for de medlemmer der også var medlemmer af HK Post, blev opsagt Der er et fint samarbejde med de andre organisationer
fra 1. januar i år.
i OAO (Offentligt Ansattes Organisationer). Jeg sidder i
forhandlingsudvalget, og vi har lige fremsat de krav til
Vi besluttede i bestyrelsen at tage dette til efterretning, OK 21, som vi har som tjenestemandspensionister. Kraså HK Post medlemmer fra 1. januar skulle betale det vet er, at vi skal reguleres ud fra den samlede lønsum,
samme kontingent, som alle andre i Landsforeningen. Til ikke kun ud fra de generelle lønstigninger. Sagen er, at
gengæld fik vi en aftale med 3F Post, så de også kunne der i overenskomsterne anvendes en større og større del
af den samlede lønsum til særlige formå – og det er fuldt
leje postens feriehuse.
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forståeligt for dem der er i arbejde
– men derfor bliver der en mindre
del til generelle lønstigninger. Når
vi reguleres ud fra de generelle løn
stigninger, sker der derfor en gradvis
udhuling af vores regulering. Vi må
se, hvad der sker.
Vi har haft et møde med Morten Bødskov, som nu er statens forhandler,
hvor OAO ønskede en forlængelse
af den nuværende overenskomst
i et år. Det synes jeg var fornuftigt
taget i betragtning af at Corona og
hjælpepakker i forvejen trækker stort
på statens finanser. Og set i det lys:
Hvor meget kan vi så hente hjem i
overenskomstforbedringer? Så jeg
stemte for en forlængelse. Morten
Bødskov var egentlig med på det,
men stillede den betingelse, at alle
organisationerne i CFU skulle bakke
op om en forlængelse. Men der var
nogle, som ikke ville. Så det faldt til
jorden. Så nu skal der forhandles
OK21.
Når vi kigger på fremtiden, og hvilke opgaver vi skal fokusere på, så er
kampen for nye medlemmer både
til Landsforeningen og klubberne en
hovedopgave, men den er svær. Vi er
ret gode til, at holde på de medlemmer der er. Og der er mange fordele
ved at være medlem: Man kan leje
feriehuse og søge ferielegat. Være
medlem af TJM. Man kan søge lån i
Tjenestemændenes Låneforening
og melde sig ind i Forbrugsforeningen. Det er de fordele, vi kan fremhæve overfor nye kommende medlemmer.

Johnny Madsen byder velkommen.

dere, selvom vores gamle arbejdsplads har haft et frit fald ned. Det
eneste jeg selvfølgelig ikke er så glad
for, det er, at med den her udvikling i
posten, så tager det ikke lang tid, før
end vores pensionistforening er større end de aktive postansatte i 3F. Og
det er jo trist, for det er jo de aktive
der er vores fødekæde, og der hvor
Selv om vi ved at det er en god og der skal være flest. Men desværre går
stærk forening vi står med her, både det den helt forkerte vej.
økonomisk og med indflydelse stadigvæk, så ved vi jo godt, at på et Vi må håbe Post Danmark vinder i
tidspunkt, så går det ned ad bakke. kampen om pakker og dermed kan
Men det gør det ikke endnu. Og jeg fastholde og gerne udvide antallet af
er utroligt glad for, at vi kan køre vi- medarbejdere.

Vi ser positivt på fremtiden. Både for
posten og for Postpensionisternes
Landsforening. Selvom man ikke må
være positiv nu, men helst skal være
negativ, når man testes i hvert fald.
Og vi håber at vi kan blive ved med
at holde nogle gode aktiviteter i vores dejlige forening.
Tak skal I have.
Og tusind, tusind tak for at I kom her
i dag. Det var virkelig dejligt at se jer
igen. Og jeg håber sørme, at vi ses
igen til april næste år.

>>
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Fotos: Frank Vinding

>> Vi

holder ud

Posthornet har talt med 3 deltagere på generalforsamlingen for at
høre deres mening om generalforsamlingen, beretningen, hvordan det
går i klubberne og fremtiden.

Carsten Majgaard
Københavns Postseniorer
Generalforsamlingen er fin og den skal selvfølgelig ifølge vedtægterne holdes. Der var
ikke sket noget, hvis man fuldstændig havde sprunget over i år. Og det havde måske
også givet en økonomisk gevinst, men når muligheden er der, og vi har pengene til
det i foreningen, så synes jeg, det er ok at holde den. Så bliver der heller ikke nogen
spørgsmål bagefter, hvor man kan sige, hvorfor gjorde I ikke det. Der er i hvert fald
ikke nogen der kan falde over bestyrelsen i Landsforeningen, at de ikke har gjort deres
arbejde.
Og Johnnys beretning er hele vejen igennem positiv for foreningens virke. Selvom
Johnny nævnte – angående Corona – at det er mærkeligt i disse tider, at det er positivt at være n
 egativ.
I vores egen klub er tilmeldingen i disse tider stort set, som vi oplever her i dag. Ca. 50% af dem der normalt dukker
op til arrangementer, bliver væk. Det giver så modsat nogle muligheder for de sammenkomster, vi har med efterlønsklubben, Horesta osv., for der plejer vi gerne at være omkring 50-60. Hvis det holder det her niveau, så er vi 30-40
– og det er lige nøjagtigt det antal, vi må være i vores lokaler. Måske kan vi afvikle resten af årets planlagte aktiviteter,
dog ikke debatkredsens julefrokost, for da bliver vi flere end 40.
Medlemsudviklingen er den samme, stille og roligt, stødt dalende. I samme tempo som det har været de sidste år.
Der er ikke noget drastisk fald. Vi har drøftet det i bestyrelsen, og vores vurdering er at om 10 år fra nu, så er vi nok
nede på omkring 200. Og vi er i øjeblikket 446.

Solveig Elbek
Postpensionisterne i Herning
Jeg har det fint med at være med til generalforsamlingen. Jeg glæder mig altid til
at komme. De mange knus var jo så væk i år pga. Coronaen, men pyt da, så får man
lige en albue og man får jo den snak og det man skal have der. Man kan godt se, at
vi alle sammen er blevet ældre (det kan jeg ikke på dig, red.) men det er rigtig dejligt
at mødes.
Jeg synes vi får en fantastisk god orientering. Jeg synes, Johnny han simpelthen bare
er toppen.
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Omkring tilgangen har det ikke været så dårligt i år for os. Der er folk i bestyrelsen, som kender mange af dem, der
stopper med at arbejde. Det er klart en fordel. Vi har fået 4 nye medlemmer, så vi holder nogenlunde status quo.
Aktiviteterne har været gået noget i stå i år. Vi skulle have været til Rhinen her i september. Det måtte vi aflyse og
flytte til næste år, og møder har vi ikke haft noget af. Vi har dog lige her i sidste uge været en tur til Bogense, og det
var en bustur med mundbind på og alt det der. Vi havde en rigtig fin tur, og som de alle sammen sagde; Det var
rigtig dejligt at mødes igen. Og det er jo lige præcis det vi har vores klub til; at mødes og have det godt sammen.
Vores bestyrelse fungerer godt, og så har vi jo også en god formand 6. Vi fik et nyt bestyrelsesmedlem sidste år.
Og det fungerer godt.
Jeg er ikke pessimist. Vi holder ud i mange år endnu. Vi har en god sund økonomi og noget i kassen. Jeg synes det
hele flasker sig godt for os.

Henning Dam Krag
tidligere formand for Postpensionisternes Landsforening
Generalforsamlingen er som altid hyggelig, fordi folk de kommer primært
for det sociale og for at møde gamle kollegaer og på den måde også udveksle familieerfaringer. Generalforsamlingen er noget der, i gåseøjne,
bare skal overstås rimelig hurtigt. Fordi vi ved jo, at det går stille og roligt
og at specielt også økonomien ser flot ud, og har også gjort det de sidste
4-5 år, så generalforsamlingen er mere et påskud til at mødes.
Men også godt at få at vide i beretningen, hvor vi står henne i forhold til
fagbevægelsen, SKAT osv. Jeg har mødt mange, der har været sure over,
at vi kan trække vores kontingent fra i skat. Altså bare princippet, for det
er ikke de store kroner, det drejer sig om. Men den diskussion er heldigvis
færdig med afgørelsen fra SKAT, som siger, at det er vi berettiget til, altså
tjenestemændene.
Vi er en af de store organisationer i OAO, og de andre organisationer er ved at anerkende at pensionisterne er en stor
kreds, som man også skal lytte til. Landsforeningens plads i fagbevægelsen den er slået fast.
Om faldet i medlemstallet kan siges, at det ikke blev det skrækscenarie, som blev forudsagt for mange år siden. Det
gik ikke som præsten prædikede, men der kommer i store træk ikke nye til, og vi falder støt og roligt. Og som årene
tikker, så kan vi jo forudsige, at om så og så mange år, da er vi væk. Men det sker stille og roligt.
Det var bestemt klogt at holde denne generalforsamling på trods af Corona-forskrifter. Det er et positivt signal. Så
håber vi ikke, at der kommer positive tests på baggrund af dette møde. Alle har opført sig eksemplarisk i forhold til
Corona-regler.
Stabiliteten i foreningen er god. Stemningen når vi mødes er god. Skuldrene er faldet på plads. Det er det sociale,
det drejer sig om. Og det er rigtig positivt.
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Seniorklubben Posten Silkeborg

Solskinsøen Bornholm
Turen til den smukke klippeø startede i Silkeborg kl. 5.30.
19 glade pensionister var som sædvanlig mødt op til tiden, og havde selvfølgelig taget det gode humør med.
Der var andre end os, der skulle med på turen, så der blev
samlet op flere steder på turen til København. Derfra gik
turen via Øresundsforbindelsen til Ystad. Vi stak til søs
med hurtigfærgen til Rønne, hvor vi ankom ved 17-tiden.
Vi skulle bo på Griffen Spa og Wellness Hotel.

Dag 2 - Nordøen
Turen i dag begyndte på Nordøen, og vi besøgte først
Helligdomsklipperne. Dette spændende stykke natur er
fremkommet under istiden, hvor det meste af kysten lå
gemt under havoverfladen. Da isen forsvandt, hævede
øen sig, og klipperne ligger nu ca. 20 meter over havet.

Derefter kørte vi til de gamle stenbrud ved Ringebakkerne og Opalsøen. Hammershus Borgruin, som er den
største af sin art i hele Nordeuropa, snydes vi naturligvis
heller ikke for. Derfra gik turen igennem Slotslyngen, et
kuperet klippe- og skovområde langs Bornholms nordvestlige kyststrækning til det lille fiskerleje Vang. Stenbrydning har haft en stor erhvervsmæssig betydning her
i næsten 100 år og stoppede først i 1974. Vi var tilbage på
vores hotel sidst på dagen.

Dag 3 - Østerlars Rundkirke og Rytterknægten
Vi skulle se Østerlars Rundkirke. Det er den største af
Bornholms fire rundkirker. Den stammer fra 1150 og
rummer en spændende historie. Indenfor ses middelalderlige kalkmalerier med motiver fra ”Jesu fødsel og liv”
og fra ”Dommedag”.

Dernæst tog vi til Tejn, som er Bornholms næststørste
fiskerihavn kun overgået af Nexø. Fra Tejn kørte vi til Efter dette interessante besøg kørte vi ud i den smukke
Gudhjem, en charmerende by med silderøgerier og et natur ved Almindingen, som er Danmarks femtestørste
dejligt havnemiljø.
skov. Et paradis for naturelskere og vandrere, her kan alle

Drikkepause ved stenbruddet ved Ringebakkerne.
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Dueoddes sandstrand.

være med. Vi så også Rytterknægten og Kongemindet, Vi skulle have en guide derovre, som skulle vise os rundt
der blev opført i 1856 til ære for Frederik den 7. og Grev- på øen. Vi så ikke ret meget af øen, men vi fik da lidt at
inde Danner, der besøgte Bornholm få år forinden.
spise på Christians Kro.
Næste besøg var Aakirkeby, øens tredjestørste by. Navnet kommer fra Aa-kirke, som er navnet på Bornholms
ældste kirke fra omkring 1100. Turen gik herefter til stranden, Dueodde ved sydspidsen. Den er en af Europas
bedste og mest finkornede strande. Næste besøg var
Svaneke. Danmarks smukkeste købstad, og det var et af
højdepunkterne. Byen fik tildelt den europæiske guldmedalje i 1975 for bybevaring, og borgerne gør meget
ud af at beholde denne position ved at sikre restaurering.

På turen hjem blev vi vugget lidt, men alle klarede skærene.

Dag 5 - Hjemtur
Vi kørte fra Rønne kl. 9.45 og var i Silkeborg ved 19-tiden.
Det var en lang tur med mundbind på.
Paul Erik takkede af med at sige tak til Jacob for hans
gode kørsel på turen.

Dag 4 - Christiansø
Tak for denne gang og på gensyn til næste år med en
Turen til Christiansø var vi lidt spændte på. Ville vi blive ny tur.
Flemming Gert
søsyge på turen derover, men det var der ingen, der blev.

Rundvisning på Christiansø.
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Aabenraa Postseniorer

Bustur med Riis Rejser til
Mosel – Cochem
Hannover og herfra mod Dortmund.
Vi holdt et par rast undervejs og kom
igen til at køre fra motorvejen, da et
uheld havde spærret vejen. Videre
mod Mosel. Guiden måtte meddele
hotellet, at vi var noget forsinket. Resten af turen forløb fint og vi ankom
til vores hotel Brixiade ved 21.30 -tiden. Vores aftensmåltid blev erstatAabenraa Postseniorer klar til bustur.
tet af en platte med lidt pålæg, hertil
18 glade postseniorer mødtes ved skiver af baguette, uden smør eller
motorvejstanken i Rødekro den 2. andet. Slet ikke det vi forventede efaugust kl. 09.50. Alle tilmeldte ville ter en lang dag i bussen.
være med på trods af Covid-19. Vi
havde de sidste 1½ måned flere Mandag den 3. august
gange talt med Riis Rejser om tu- Morgenbuffet fra kl. 07.00. Igen en
rens afvikling. Vi skulle bære mund- flot dag med solskin. Vi gik en tur i
bind i bussen hele tiden i Tyskland. den smukke by – Cochem, der har
Der skulle afsprittes hænder inden ca. 6000 indbyggere. Guiden udleveindstigning i bussen. Oprindelig var rede headsets, så vi alle kunne høre,
der en heldagstur til Luxemburg, hvad hun fortalte, og samtidig være
men undervejs blev den taget af og opmærksomme på afstandskravet
sat på igen. Til slut måtte denne tur på 1½ meter. Mundbind skulle så
erstattes af en tur til Saar floden, da ikke anvendes – kun når vi gik ind
Danmarks rejsevejledning ikke tillod i butikker eller ind andre steder. Vi
indrejse til Luxemburg. Bussen kom
planmæssigt, og vi 18 fandt vores
pladser. Vores guide Bente og chauffør Michael tog imod os. Vi kørte ad
motorvejen til Padborg, hvor yderligere 2 gæster blev læsset på, så nu
var bussen næsten fyldt op – kun 3
tomme pladser. Afsted med retning
mod Hamborg. Inden vi nåede til
Hamborg, havde chaufføren fået
meldinger om massiv kø ved tunnelen i Hamborg. Han kørte i stedet ind
gennem Hamborg over de gamle
Elbbrücken. En noget langsommere vej men på dagen bedre end at
sidde i kø ved tunnellen. Vi kørte via Den smukke by, Cochem.
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gik gennem gågaden til Weinstube
Weiskopf, hvor vi skulle smage 3 af
deres hvidvine. Hertil fik vi en platte
med lækkert pålæg og ost, samt lækkert nybagt brød samt både smør og
fedt (det kunne hotellet godt lære
noget af ). Efterfølgende en opstigning til Reichburg Cochem, der ligger højt oppe over byen. Herefter
havde vi fri til byen på egen hånd.
Lidt regn sidst på dagen. Middag kl.
19.00 - nu med en flot buffet.

Tirsdag den 4. august
Morgenbuffet fra kl. 07.00, da vi
skulle på heldagstur til Saar flodens
”schleufe” og Trier. Vi kørte dels langs
Mosel og dels lidt i Eifelbjergene på
flodens nordlige side. Fra Trier fulgte
vi Saar floden forbi Mettlach til Saar
schleufen – lidt syd for Mettlach. Der
er bygget et kæmpe udsigtstårn og
lange træstier højt oppe i træerne.
Flot anlæg, der kan benyttes mod
betaling. De fleste tog den til fods ad
stierne. Tilbage til bussen og videre
til byen Mettlach (12.000 indb.), der
er præget at fabrikken Villeroy og
Boch, der laver keramik, porcelæn
m.v. Vi havde et par timer til af se byens outlet-butikker samt til at spise
frokost. Vi kørte kl. 14.00 videre til Trier (110.000 indb.), hvor vi med headsets gik ind til den centrale plads, og
fik en rundvisning. Trier er det ældste
bispesæde i Tyskland, og har et meget stort universitet. I øvrigt blev Karl
Marx født i byen i 1818. Retur til vores hotel ved 17-tiden. En lang dag i
varme. Fin buffet om aftenen.

Onsdag den 5. august
Kl. 09.00 afgår bussen til Idar Oberstein. Vi kørte på Mosels sydside over
Hunsrück, et fantastisk flot landskab
med bl.a. lufthavnen Hahn Frankfurt. Videre til ædelstenssliberiet i
Kirchweiler, hvor indehaveren tog
imod os. Han fortalte om sin virksomhed og viste, hvordan de sliber
og polerer stenene, der forinden blev
skåret ud i passende stykker. Derefter
kørte vi videre til Idar Oberstein, hvor
vi på egen hånd så noget af byen
samt købte vores frokost. I klipperne
over byen er der lavet en kirke, men
med en muret væg yderst. Desværre
var den lukket på grund af restaurering. Kørte videre til Beilstein, en lille
by ved Mosel. Her så vi en kirke samt
en borg, herefter på egen hånd til
vi skulle ombord på turbåden, der
skulle sejle os tilbage til Cochem

bl.a. gennem en sluse. Vi ankom til
Cochem kl. 18.30. Et hurtigt bad og
derefter til buffeten. Om aftenen
havde hotellet arrangeret musik, og
for de danselystne muligheder for en
svingom. Vejret indbød til ophold på
terrassen – lidt synd for musikerne.

Fredag den 7. august
Tidlig morgenbuffet kl. 05.45. Bussen
blev læsset kl. 06.25, og vi forlod Cochem kl. 06.45. Turen mod nord forløb perfekt, indtil vi kom til Hannover.
Der var kø på A7, så vi forlod motorvejen og kørte et stykke på almindelig vej. Kom tilbage på motorvejen,
og trafikken gled. Frokostrast på Allertal. Videre mod Hamborg, her var
også køproblemer, så vi kørte igen
ind gennem byen over Elbbrücken.
Et kort rast på Holmmoor og videre
mod DK. Forsinkelsen havde betydet, at shopping ved grænsen blev
aflyst. Vi ankom til Rødekro kl. 18.30,
ca. 20 minutter senere en oprindelig
planlagt.

Torsdag den 6. august
Efter morgenmaden, kl. 09.00 afgang
i bussen til Bernkastel Kues. Panoramatur langs Mosel. Krydsede floden
nogle gange – dels på grund af vejarbejde. Rigtig flot tur i strålende
solskin. Ankomst kl. 10.55. Guidet
tur med headsets på. Der var mange
mennesker i den flotte gamle by.
Herefter fik vi tid til selv at gå rundt.
Bussen afgik kl. 13.15, og igen en flot
panoramatur retur til Cochem. De En flot arrangeret tur, dog med pil
fleste gik ind i byen, og fik foretaget nedad på den første aften på hotellet.
lidt indkøb. Aftenbuffet kl. 19.00.
Således oplevet af Ove Hansen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Udflugt til Samsø
Torsdag d. 27. august tog vi med Papuga på bustur til
Samsø. Vi var 60 deltagere, og alle skulle, grundet Corona, bære mundbind i bussen og på færgen. Turen skulle
have været afviklet tidligere på året, så nu glædede vi os
alle. Foreningen havde været lukket ned i 6 måneder,
men nu kunne vi endelig komme i gang med vores arrangementer igen, hvis vi bare tog nogle forholdsregler
og passede på.

være efter de regler som nuværende lovgivning, havde ud
stukket for spisestederne.

Vi overlevede og fortsatte så turen nordpå. Vi skulle op
på det højeste sted på øen, for at se ud over landskabet. Desværre sørgede de højere magter for, at vi ikke
støvede bagefter. Vi blev næsten gennemblødte. Efterfølgende vandrede vi en tur i Nordby, der er en virkelig
flot by med gadekær og skønne huse. Øen har nu også
Vi fik en guidet rundtur på Samsø. Først sydpå igennem et særpræget landskab, så det var alt i alt en rigtig god
små landsbyer og til en gårdbutik. Her kunne vi bruge udflugt.
nogle penge, og vi fik også lidt smagsprøver. Herefter
kørte vi til Ballen, på Restaurant Dokken, hvor vi spiste Kaffen og dagens kage fik vi på færgen, da turen gik
flæskesteg og citronfromage. Det var rigtig dejlig mad, hjemad. Vi havde en god guide, Hans Schmidt, og en
dog var der mange af os, der undrede sig over, at vi rigtig god buschauffør, der begge gjorde turen, trods
skulle sidde så tæt, at vi dårligt kunne bevæge armene. mundbind, til en rigtig dejlig dag for os pensionister.
Tjenerne havde heller ikke mundbind på, og lokalerne
var stopfyldt med folk, der skulle spise. Det kunne da ikke
Jens Erik Christensen
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Seniorklubben Silkeborg

Svostrup Kro
Mandag d. 21. september var 45 glade pensionister på Christen & Ane drev kroen indtil 1815, hvorefter deres
besøg på Svostrup Kro.
datter Anne og hendes mand Søren Bull overtog driften.
Søren var fra en kultiveret præstefamilie og han var en
Vi startede med at blive fotograferet omme i haven ned meget initiativrig mand.
mod åen. Vi skulle derefter mødes omme i den gamle
stald, en ganske flot bygning.
I 1834 lykkedes det Søren Bull at få en kongelig bevilling
af Christian VIII til både at drive færgefart og holde kro.
Ole bød os derefter velkommen. Vi startede med at spise.
Vi skulle have æggekage og den smagte som en rigtig Citat: Det er tilladt ham herefter og indtil videre at holde et
æggekage skal smage. Vi fik kaffe bagefter, hvorefter værtshus og de rejsende med fornøden logementer, samt
Niels Løgager, den gamle kromand, skulle fortælle os lidt spise og drikkevarer til nødtørftigheder og for en billig beta
om den gamle kro. Niels fortalte os, at han ret tidlig i sin ling at tjene mod, at han deraf svare til kongens kasse i årlig
uddannelse som tjener kom i kontakt med kroen. Man afgift tre rigsdaler sølv.
har altid i hans tid haft mange elever, som har hjembragt
mange medaljer til kroen.
Søren Bull døde i 1851 og efterlod Kroen til sin datter,
Anne, mod at hun betalte de seks andre søskende hver
150 rigsdaler og Sørens gæld på 750 rigsdaler.
Lidt om kroen historie
Det vides ikke konkret, hvad der skete på stedet før 1809,
hvor Landværnskaptajn Erik Biller - den daværende ejer Anne Sørensdatter var gift med Anders Jensen, der var
af Grauballegård og Møllerup Gods - solgte Svostrup Kro en driftig handelsmand. Han forstod at udnytte den
livlige aktivitet, der opstod, lige da ægteparret overtog
til Fæster Christen Hansen og Ane Pedersdatter.
kroen.
I skiftet nævnes ligeledes en kaag (en fladbundet båd)
I 1856 byggede Anders et nyt stuehus, så der foruden
og hele 12 oksehoveder.
kro blev drevet Posthus og Købmandshandel. Han bygEt oksehoved er 240 liters tønder, så der har været op gede også et 2-etagers pakhus ned til åen, så han kunne
mod 3000 liter øl eller mjød, så vi må vist konstatere, at købe bøndernes korn og sælge det videre. Han leverede
der allerede dengang var glade godtfolk og livlig stem- til gengæld kolonialvarer, reb, tjære, metal mm. til bønderne.
ning i krostuerne.

Deltagere til turen til Svostrup Kro.
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Svostrup Kro.

Christian Andersen blev gift med Ane Johanne fra Grauballe, og de drev sammen kroen. Christian døde i 1930,
og Johanne drev kroen videre sammen med datteren
Ane indtil 1948, hvor også moderen døde.

Efter 4 år overtalte Niels Løgager brødrene til at sælge
kroen. Det må have været en meget svær beslutning at
tage for de 2 brødre, da kroen havde været i slægtens
eje i 172 år.

Ane og Peder arvede så kroen, men Peder overlod hovedsageligt driften til Ane. Herefter flyttede hun ca. 50
meter væk fra kroen, i et lille hus - Annekset - hun havde
ladet bygge.

Niels Løgager har siden 1981 løbende restaureret hele
kroen og lavet et mindre museum med alverdens antikviteter og finurligheder fra de gamle dage, da bl.a. Ane
huserede på kroen.

Der var efterfølgende forskellige forpagtere, som Ane I dag ejes Svostrup Kro af Niels` datter Katrine Leth Nielhjalp, men da Peder døde i 1973, gik der kun få måneder, sen og svigersøn Dragan Sljivic.
før også Ane sov ind. Det siges, at de havde et særligt
tæt forhold.
Til slut takkede Flemming Niels for, at han gad have sådan en flok gamle mennesker på besøg. Man giver jo
Herefter arvede Peders 2 sønner, Carsten og Peder, kro- ikke en gammel kromand vin og øl, så vi havde købt noen. I 1981 skulle der en ny forpagter til, og her kom Niels get til hans søde tand.
Løgager på banen.
Flemming Gert

Pensionisterne er klar til æggekage..
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Kursus – hverdag og
trivsel for pensionister
Mandag den 7. september 2020
Efter en tur med Molslinien iført mundbind, mødte vi kl.
11.00 op på kursuscentret i Rørvig. Vi fik nøglen til vores
værelse, og kl. 11.45 mødte vi alle de andre kursister i forhallen, og snakken gik lystig. Flere af os kendte jo hinanden i forvejen. Kl. 12.00 var der frokost, vi plejer at ”gasse”
lidt med, at det er et 2½ kilo kursus, fordi man spiser rigtig godt på Rørvig Centret.
Kl. 13.00 mødtes vi i det store mødelokale, og her mødte
vi vores kursusledere Peter Andersen og Birthe Johansen. De fortalte lidt om, hvad vi skulle opleve. Derefter
gav de en lille præsentation af dem selv, så var det vores
tur, alle fik lov til at fortælle lidt om, hvor man kom fra, og
hvad man havde lavet i arbejdslivet.
Kl. 14.00 kom den første gæst, som var Diætist Susanne
Ross, der fortalte om ”Kost og motion”. Hun har haft egen
praksis i 20 år, hun er uddannet i Aarhus som ernæringsassistent, hun støtter julemærkehjemmene.
Hendes anbefaling er, at man ikke skal blive fanatisk, der
kan f.eks. godt blive plads til et glas rødvin en til to gange
om ugen, man skal huske at få mere protein, ved f.eks.
at spise fjerkræ, fisk og drikke mælk. Hun mener også, at Opstilling af bordene pga. covid-19.
man skal spise mindre og huske at dyrke motion.
Der blev også tid til eftermiddagskaffe med kage i ”Po- Tirsdag den 8. september 2020
stillonen”.
Dagen startede kl. 9.00 med morgensang, det var Jytte
og Ole, der havde meldt sig til at stå for det. Jytte fik os
Eftermiddagen sluttede af med, at man kunne blive i gang med lidt morgengymnastik, derefter havde de
vejet, så fik man at vide, hvad ens fedtprocent var, og fundet nogle sange, som vi sang, og ind imellem fortalte
hvad man evt. kunne gøre for at tabe sig.
Ole nogle gode historier, det var rigtig hyggeligt med
morgensang.
Peter Andersen gav hende 2 flasker vin fra PL som tak.
Det var en virkelig spændende eftermiddag.
Den næste gæst var Thomas T. Sloth, der fortalte ud fra
emnet ”Livet er fyldt med lykke”, Thomas er 54 år og
Kl. 18.00 var der aftensmad, derefter havde vi et par timer direktør i hans eget firma.
fri. Flere af os gik en lille tur ned til Rørvig Havn, inden
dagen sluttede af med natmad i ”Postillonen” dertil øl, Han startede foredraget med at fortælle, at Danmark er
vand, vin m.m.
verdens 2. lykkeligste land i verden.
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Kø til vægten.

Han kom med mange forskellige udsagn f.eks.:
- At have en hobby er noget, som gør os lykkelige.
- Enhver er sin egen lykkes smed.
- Lykke handler om livsindstilling.
- Der er ikke noget, der er skidt, uden at være godt for
noget.
- Er man deprimeret, er den bedste medicin at være
sammen med andre mennesker.
- Smil = smilet er vores sociale klister.
- Spred glæden.

Kl. 13.00 stod der en bus klar til en ”Tur i det grønne”,
sammen med en naturvejleder.
Vi fik en flot tur rundt i Odsherred, og under hele bus
turen fortalte naturvejlederen om de områder, vi kom
forbi, han havde også mange gode historier at fortælle.

Ude i en skov ned til vandet, fik vi kaffe og kage, som
vi havde med i bussen fra Rørvig Centret. Inden vi kom
hjem, blev der også tid på en bakketop med en flot udsigt til ”Vighbugten” at få en øl eller vand, og vejret var
Han fortalte også om: vi lever i Paradis på jord – vores rigtig dejligt.
boliger – papvin – ferier – musik og underholdning – lav
arbejdstid – længere levetid – hav altid et mål foran dig, Vi nåede tilbage til Rørvig Centret lidt før kl. 17.30, så vi
og så skal man huske, at ældre mennesker er værdifulde, kunne nå at friske os lidt op, før der var festmiddag. Naturvejlederen mente, at damerne skulle bruge lidt tid til
de er mere værdifulde end den yngre generation:
at gøre sig klar (ved ikke, hvad han mente med det?).
De har sølv i deres hår.
De har guld i deres tænder.
Festmiddagen bestod af 3 retter mad med vine til, som
De har sten i deres nyrer.
blev serveret i Postillonen. Der var nogen, der havde sanDe har bly i røven.
ge med, så i alt 3 sange blev det til, inden vi sluttede af
De er ladet med naturgas.
med kaffe og småkager.
Han var et rigtigt livstykke og dejlig at høre på, tiden fløj
afsted, og man kunne ikke andet end at være glad i låget. Så måtte vi indrømme, at vi var trætte, og det var ved
tiden at ”krybe til køjs”.
Foredraget sluttede lidt før kl. 12.00 med, at Birthe Johansen gav ham 2 flasker vin. Så var der frokost.
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Udsigt til Vigh.

håndtaget – IKKE lade redskabsskuret stå åbent, så tyven
Onsdag den 9. september 2020
Igen startede dagen med morgensang, det var Hanna kan hente noget værktøj til at brække dør eller vinduer
op.
og jeg, der havde meldt sig til at stå for det.
Vi havde valgt 4 sange, som vi skulle synge, og mellem Sæt et stort skilt op af din svigermor på lågen – så
hver sang, havde vi fundet nogle historier. Det skader al- mente han, at der aldrig blev indbrud – dejligt, at han
også var humoristisk, så var der da lidt at grine af.
drig at starte dagen med et lille grin.
Den sidste gæst på dette kursus var Johny Winther, der Nabohjælp: det er en rigtig god ide, så flere naboer er
fortalte om ”Tryghed i hverdagen, skal vi gå med peber- med – det virker sådan, at hvis man ikke er hjemme, så
får naboen en SMS, hvis man har meldt sig til nabohjælp.
spray”?
Han havde været ansat ved politiet i 40 år, blandt andet Han oplyste også, at da grænserne lukkede (covid-19)
faldt indbruddene, og at det er i de lyse timer, der er flest
24 år i kriminalpolitiet.
indbrud.
Han spurgte om: ”Hvad kan man gøre, for at man kan
Noget af det sidste han sagde var: oplys aldrig Nem-ID
være mere tryg”.
eller bankkonto til nogen.
Nogen køber alarm – er man så tryg? Skal man gå med
peberspray – er man så tryg? Hvor har man så peber- Peter Andersen gav ham 2 flasker vin fra PL som tak.
sprayen – er den i kommodeskuffen? Hjælper den så?
Hvis der er indbrud om natten, så skal man måske først Så var der opfølgning på kurset – hvad mente vi om det
have fundet sine briller, tændt lyset inden man finder pe- – så sluttede vi af med at synge:
bersprayen – det tager for lang tid, og det vil tyven nok
Skuld´ gammel venskab.
ikke vente på.
Der bliver ikke købt ret mange peberspray i Danmark, det Så var der frokost for sidste gang på dette kursus. Hoer mere i de kriminelle kredse pebersprayen bliver brugt. vedet og maven var fyldt godt op, så var det tid til, at vi
sagde farvel til hinanden.
Hvad kan vi så gøre spurgte han? Og der kom flere svar:
Mere politi og særlig mere nærpoliti – ekstra lås på ho- ET KANON GODT KURSUS – MANGE TAK FOR, AT VI
veddøren, som kun låses, når man forlader boligen MÅTTE DELTAGE.
Hanna & Paul Erik Holmgaard, Silkeborg
– kæde sættes på dørkarmen og derefter en ring om
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Fotos: Marianne Hansen

Landsforeningens kursus
– Den nye hverdag
Mandag den 21. september kørte
jeg til Rørvig Centret for at deltage i
Postpensionisternes Landsforenings
kursus ”Den nye hverdag”. Jeg er
ansat på Landsforeningens kontor i
Fredericia, og det var første gang, jeg
skulle deltage på et kursus i Landsforeningen. Det blev 3 spændende
og hyggelige dage med en masse
nye indtryk.
Inden frokost blev vi alle 32 deltagere indkvarteret på vores værelser.
Jeg var så heldig at få post-værelset.
Pernille fra Rørvig Centret er meget
kreativ og har lavet en del temaværelser f.eks. købmands-, snedker- og
frisør/barber-værelse.
Efter en lækker frokostbuffet, mødtes
vi alle i mødelokalet, og Frede Lærke,
der var kursusleder, bød velkommen.
Derefter havde vi en præsentationsrunde, hvor alle deltagere fortalte
om deres arbejdsliv og varighed inden for posten.
Morgensang på kursets anden dag.
Herefter skulle v i gang med kursets
første foredrag. Emnet var Internet
- den elektroniske hverdag, som
Michael Frid skulle fortælle om. Han
har en fortid inden for posten, men
gik på pension for 2 år siden. Han kalder sig selv selvlært computernørd.
Han fik interessen, da han for 30-35
år siden kiggede en kollega over
skulderen, og syntes det var ret interessant. Det var hans 22. besøg på
Rørvig Centret i forbindelse med kursus i Landsforeningen. Michael startede med at fortælle om internettets historie og udviklingen indenfor

internettet – 50 års jubilæum i 2019.
Han gennemgik flere emner som sikkerhed, sund fornuft, nethandel og
udviklingen af elektronik. Han kom
omkring mange andre emner, men
det er ikke muligt at skrive om det
hele her. Foredraget blev afsluttet
med gode spørgsmål fra deltagerne.
Det var et godt og lærerigt foredrag,
som bestemt ikke var kedeligt.

Efter morgenbuffeten startede vi tirsdag op med morgensang, det blev
til 4 sange. Vi stod op langs væggen
i hele lokalet, så vi ikke stod for tæt
pga. covid-19.

Mette Abrahamsen kom for at holde
foredrag om demens. Det er et nyt
emne på Landsforeningens kurser,
så vi var meget spændte på at høre
hende fortælle. Mette er uddannet
Kl. 18.00 var der middag i restauran- sygeplejerske og er formand for Alzten og bagefter hygge med øl, vin heimer foreningens lokalforening i
og snak i ’Postillonen’, hvor der se- Vestsjælland. Hendes foredrag hednere blev serveret natmad.
der ’Livet med demens’. Hun fortalte
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om hjernens opbygning og om de forskellige former
af demens – den største er Alzheimer. Hun talte også
om de tidlige tegn på sygdommen og symptomer, der
kommer. Efter en kort kaffepause fortalte hun videre om
ledsagesymptomer, som f.eks. kan være adfærdsforstyrrelser og hallucinationer. Deltagerne var gode til at stille
spørgsmål løbende, som Mette besvarede. Det var et interessant og alvorligt foredrag, for vi ved jo, at det kan
ramme os alle.
Efter en god frokost skulle vi på tur. Denne gang gik
turen til Oplevelsescenter Nyvang, som tidligere hed
Andelslandsbyen Nyvang. I Oplevelsescenter Nyvang
kan man opleve livet og hverdagen i en andelslandsby
i midten af 1900-tallet. Det er et anderledes og levende
sted, hvor man f.eks. kan røre, smage eller lege sig gennem historien.
Vi kørte med bus til Nyvang, hvor vi ankom kl. 13.45.
Vejret var helt perfekt til en tur udenfor. Solen skinnede
fra en skyfri himmel. Vi blev delt op i to hold, og hvert
hold fik en guide. Alle medarbejdere på Nyvang er fri
Guiden på Oplevelsescenter Nyvang. I baggrunden ses
hovedgården.

villige, der er over 400 ansatte. De er alle klædt i tøj, som
passer til tiden. Vi startede med rundvisningen i hver sin
ende, for at mødes midtvejs til kaffe og kage. Rundvisningen tog omkring to timer, og vi nåede desværre ikke det
hele. Vi så bl.a. et husmandssted med køkkenhave, stald
med grise og et lokum i gården. Indenfor blev vi budt på
Rich´s kaffe, som er en kaffeerstatning, man brugte for at
få kaffen til at strække længere. Vi besøgte også brugsforeningen, som er en kopi af Trønninge Brugs, som
fungerede fra 1889 til 1979. Inde bag butikken kunne
vi se uddelerens bolig, hvor også landtelefoncentralen
var. Det var en lille hyggelig Brugs med samme vare
sortiment på hylderne som dengang. Det var nostalgi
for mange af kursusdeltagerne. Der var en medarbejder
i butikken, så vi kunne handle derinde. Vi mødte også
postbuddet, som gik rundt i området. Der er så mange
andre steder at se på i Nyvang bl.a. Frimenighedskirken,
Forsamlingshuset og Frysehuset. Jeg kunne blive ved
med at fortælle, så man kan sagtens bruge en hel dag,
for der er så meget forskelligt at kigge på og opleve. Helt
klart et besøg værd.

Landpostbuddet i Nyvang.
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Efter nogle oplevelsesrige timer i Nyvang, kørte vi med
bussen mod Rørvig Centret med stop ved Audebo

Efter en lille kaffepause var det Frede Lærkes tur til at
fortælle lidt om Landsforeningen. Til sidst havde vi
en evalueringsrunde, hvor alle kunne komme med det,
de syntes havde været godt, og hvad der kan forbedres
ved kurset. Vi sluttede af med at synge ’Skuld` gammelt
venskab’, som alle kurserne afsluttes med. Inden det var
tid til afgang, var der frokost i restauranten for dem, der
havde lyst.
Efter 3 dejlige dage blandt skønne mennesker, var det
også tid for mig at køre hjem. Det blev 3 dage med gode
foredrag og positive indtryk og oplevelser. Jeg kan klart
anbefale medlemmer af Landsforeningen, som endnu
ikke har deltaget i et af kurserne i Rørvig, at søge.
Marianne Hansen

Tid til kaffe og kage inden turen gik videre rundt i Nyvang.

dæmning, hvor vi holdt en 10-minutters drikkepause.
Kl. 18.30 var der festmiddag i restauranten, så vi havde
lige en time til at blive klar. Aftenen gik med snak og
hygge i ’Postillonen’.
På kursets sidste dag skulle vi ’tjekke ud’ efter morgenbuffeten, inden den stod på morgensang i mødelokalet.
Dagens foredragsholder var Jens Tangaa fra TJM Forsikring. Han har været ansat i TJM i 35 år.
TJM Forsikring har 80 forsikringstillidsmænd fordelt i hele
Danmark, som er tjenestemænd ansat i bl.a. PostNord.
De bruger deres fritid på at tage ud og betjene deres
kunder i forbindelse med køb af forsikringer og med råd/
vejledning. TJM Forsikring samarbejder med Tryg. Jens
Tangaa fortalte om nyheder af deres forsikringer. F.eks.
er deres årsforsikring blevet opdelt i tre pakker, så man
kan vælge den pakke der passer til ens behov. Der blev
stillet mange gode spørgsmål fra deltagerne, så tiden gik
hurtigt.
Tid til en forfriskning ved Audebo dæmning.
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Fotos: Jens Erik Christensen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Fest på Fuglsangcentret
Torsdag d. 15. oktober holdt vi efterårsfest på Fuglsang- Selv om festen var påvirket af Corona-regler, så havde
centret.
vi, der var kommet en rigtig dejlig dag. Vi ser nu alligevel frem til, at vi kan være nogle flere og uden alle disse
Vi mødte alle iført det obligatoriske mundbind og med restriktioner, men ingen ved, hvornår det hele igen er
mere normalt.
afsprittede hænder.
Der var kun 28, der deltog, og det var nok det laveste
antal i foreningens historie. Vi havde en fantastisk eftermiddag med 2-retters god mad, og hvad dertil hører.
Herefter fik vi kaffe.

Jens Erik Christensen

Flemming Gammelholm kom og underholdt os, og det
gjorde han rigtig godt både med sange og små historier.
(Som reglerne er nu, så må vi jo ikke synge pga. afstandskrav. Det med sangene er noget, som vi alle savner. Vi
sad ellers ved runde borde, da der jo var god plads i salen.) Senere optrådte Gammelholm i Elvis-kostume, og
også det var han en mester i.

Flemming Gammelholm i Elvis-kostume.

Underholdning af Flemming Gammelholm.
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Tekst: Niels Ole Frederiksen

Den kolde Krig og
”Stjerneskuddet”
I 1958 opsendte Sovjetunionen
sin Sputnik, en kunstig måne, i
kredsløb omkring Jorden. USA
blev noget bekymret over, at
Sovjet var i stand til at opsende
og en sådan ”Drabant” i kredsløb
omkring Jorden.
Senere samme år sendte Sovjetunionen hunden Laika op, men
Laika brændte op i rummet. Alle
hunde i Danmark blev i årene herefter, som en stille protest mod russernes manglende respekt for dyr,
navngivet Laika.
Den politiske debat i de år bar præg
af disse rumbegivenheder. Således
havde John F. Kennedy i sin præsidentvalgkampagne i 1960 et punkt,
som sagde, at USA skulle have den
første mand på månen, inden årtiet var omme. Det lykkedes som
bekendt i 1969, men da var John F.
Kennedy for længst død.
Men i John F. Kennedys første år
som USA’s 35. præsident blev den
sovjetiske kosmonaut Juri Gagarin,
som den første i verden den 12. april
1961 sendt op i rummet. Her foretog
han i sin rumkapsel en enkelt flyvning rundt om Jorden. Gagarins tur i
rummet tog i alt 1 time og 48 minutter. Det var altså lykkedes for de sovjetrussiske videnskabsfolk at få Juri
Gagarin bragt levende ned til Jorden
igen. USA var rystet i sin grundvold.
Det var også midt i Den kolde Krigs
aller varmeste tid.
Året efter begyndte Sovjetunionen
at opstille nogle raketter på Cuba,

Foto: Lånt fra nettet

Derudover blev det også til et
legendarisk møde på restaurant
Oscar Davidsen i Søpavillionen
i København. Oscar Davidsens
datter, Ida Davidsen, syntes, at
der skulle gøres noget ekstra ud
af dette besøg af verdens første
hvilket medførte, at USA iværksatte rummand.
en blokade af Cuba. Hele Verden
holdt vejret mens den højspændte Ida Davidsen kreerede derfor til lejCubakrise udviklede sig. Den krise ligheden en meget passende frosom nær havde kostet os hele vores kostret ”Stjerneskuddet” til Juri Gacivilisation. Heldigvis besindede rus- garin. Siden har denne sammensatte
serne sig, og trak sine raketter hjem frokostret bestående af en kogt og
igen, men det var, mener historikere, en stegt fiskefilet plus rejer, asparså tæt på den totale katastrofe, som ges, lidt kaviar, grønt og dressingen
det tænkes kan.
”Thousand Island” været et kæmpe
hit på danske restauranters frokostEn måned før Cubakrisen fik DKP, menu.
Danmarks Kommunistiske Parti, via
den Sovjetiske Ambassade udvirket, Dog indgår ”Stjerneskuddet” ikke
at kosmonauten Juri Gagarin kom som fast menupunkt på alle menupå oﬃcielt besøg i Danmark. Det var kort. Mesterkokken Rasmus Kofoed
i september måned 1962.
blev fyret fra Hotel d’Angleterre, da
han for flere år siden nægtede at
Juri Gagarin, som også havde sin sætte Stjerneskuddet på menukorkone med, blev modtaget af kong tet. Siden startede Rasmus Kofoed
Frederik og dronning Ingrid, og de sin egen Michelin Restaurant Gerakørte rundt i åben bil i København. nium i København, hvor ”StjerneEfterfølgende aflagde gæsterne et skuddet” næppe er at finde på mebesøg på B&W skibsværft på Refs- nukortet.
haleøen, hvor de røde tillidsfolk hyldede ham. Et af programpunkterne Konklusionen må være, at Den kolde
på turen rundt i Danmark var også, Krig ikke huskes for ret meget godt,
at Gagarin og konen skulle overvære men Juri Gagarins besøg i 1962 fik
en idrætsdag i Gladsaxe, hvem der i det mindste dette synlige og velend havde fundet på det. Et besøg i smagende resultat, at vi er mange,
Odense og H.C. Andersens Hus blev som stadig nyder at indtage et
der også plads til.
”Stjerneskud”.
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Årets Julemærke
hylder fællesskabet
Den 26. oktober præsenterede H.K.H. Kronprinsessen årets Julemærke. Salget af
Julemærket bidrager til at hjælpe børn, der bliver mobbet, er ensomme eller på
anden vis mistrives. Med et ophold på et Julemærkehjem bliver de del af et fællesskab og får troen på dem selv igen.

Årets Julemærkekunstner Tomas Björnsson, Julemærke- Genforeningen som tema
barn Benedicte Lise Vinge og protektor for Julemærke- Årets Julemærke har Genforeningen som tema. Det marfonden, H.K.H. Kronprinsessen afslører årets julemærke.
kerer, at det i år er 100 år siden, at Sønderjylland kom
tilbage til Danmark. Illustrator Tomas Björnsson har tegPga. corona-restriktioner var den traditionsrige begiven- net Julemærkearket som et danmarkskort, hvor alle fem
hed flyttet fra Københavns Rådhus til mere intime ram- Julemærkehjem optræder sammen med en lang række
mer på Liljeborg i Roskilde. Det var samtidig en god lej- danske seværdigheder.
lighed for Kronprinsessen til at høre, hvad børnene har
fået ud af deres ophold på et Julemærkehjem.
Samtidig er mærket en kærlig hilsen til Julemærkerne fra

Årets Julemærkekunstner Tomas Björnsson, Julemærkebarn Benedicte Lise Vinge og protektor for Julemærkefonden,
H.K.H. Kronprinsessen..
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1919 og 1920, hvor folkeafstemningen om Genforenin- opbakning til vores arbejde. Der er rigtig mange, som gerne
vil bidrage til at hjælpe børnene – ikke kun til jul, men året
gen dannede grundlag for motivet.
rundt,” udtaler Søren Ravn Jensen.
Jul i fællesskab
Julemærket har fået titlen ”Jul i fællesskab”. For julen Der er dog stadig flere hundrede børn, som står på venhandler om fællesskabet, og med Genforeningen kom teliste til at få et ophold. Derfor er det en oplagt mulighed for at hjælpe dem ved at købe Julemærket.
Sønderjylland tilbage til det danske fællesskab.
Fællesskabet er også nøgleordet for Julemærkehjemmenes arbejde. Mange af de børn, som får ophold på et
Julemærkehjem, kæmper med ensomhed. De har få eller ingen venner og trives ikke i skolen eller derhjemme.
Målet er, at ingen børn skal stå uden for fællesskabet.

Julemærket bliver i dag solgt i mange varianter. Det kan
både købes som helark og som miniark med et udpluk
at mærkerne. Det er også muligt at købe megamærker,
hvor udvalgte mærker er forstørret. Det kan købes online
og i butikker.

Julemærket 2020
• Julemærket 2020 er nummer 117, der udkommer.
• Kan købes online på julemaerket.dk og PostNords
netbutik og i følgende butikker:
• Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Meny, Spar,
Min Købmand, Løvbjerg, Bilka, Føtex, Salling, BR, Bog
& idé, BOGhandleren, Kop & Kande samt landets posthuse.
• På e-julemaerket.dk kan man købe Julemærket til
mails.
Giver børn en ny start
Der er desværre alt for mange børn i Danmark, som • Et helark med 47 mærker koster 75 kr.
mistrives. Julemærkehjemmene tager hånd om børn i
alderen 7-14 år, som føler sig forkerte, bliver mobbet eller står uden for fællesskabet. Helt konkret bor børnene
på et Julemærkehjem i en periode sammen med andre
Fakta om Julemærkehjemmene
børn, som også arbejder med deres udfordringer. Tyde• Julemærkehjemmene hjælper børn, der kæmlige rammer, nye fællesskaber og den rigtige blanding af
per med mistrivsel, mobning, ensomhed og lavt
sund mad og motion, er med til at hjælpe børnene til at
selvværd.
finde deres styrker. De opbygger deres selvværd ved at
• Hvert år får 1.000 børn i alderen 7-14 år ophold
lære nye måder at se sig selv og verden på.
på et Julemærkehjem.
• Der er fem Julemærkehjem i Danmark: I Hobro,
Julemærkesalget falder, men støtten stiger
Kollund, Skælskør, Ølsted og Roskilde.
Indtægterne fra salget af Julemærket bidrager til driften
• 36 % af børnene vurderede før et ophold, at
af Julemærkehjemmene, hvor børn kan få hjælp. Tid
de har en god tro på sig selv. 12 måneder efter
ligere kunne salget af Julemærket finansiere driften af
endt ophold er tallet hele 73 %. 69 % af børnene
alle Julemærkehjemmene. Sådan er det desværre ikke
oplevede at blive mobbet, før de startede. 12
længere. I takt med, at der sendes færre og færre julemåneder efter opholdet er det kun 14 %. Kilde:
kort, daler indtægterne også.
Julemærkefondens resultatdokumentation
• Julemærkehjemmene modtager kun 3 % i of”Salget af Julemærket bidrager fortsat til vores hjælpe
fentligt tilskud og er derfor helt afhængige af
arbejde. Men i dag udgør det kun lidt under 10 % af vores
støtte fra private, virksomheder og fonde.
samlede indtægter. Vi er derfor helt afhængige af støtte
• Det er også muligt at støtte med donationer via
fra private, virksomheder og fonde. Heldigvis møder vi stor
julemaerket.dk eller MobilePay 671041.
• Læs mere om Julemærkehjemmene på
julemaerket.dk
”Når børnene kommer på Julemærkehjem bliver de med det
samme en del af gruppen. Alle aktiviteter som fx sport, leg,
madværksted og trivselsklub foregår sammen med andre
børn. Vi skaber en tryg hverdag for børnene, som fremmer
deres fysiske og mentale sundhed, og giver dem glæde og
selvværd. Det er alt sammen med til at give børnene en ny
start,” fortæller direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn
Jensen.
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Pensionistkursus IV – 2021

EU-tur til
Prag og Berlin

med ophold i Dresden
Den 28. oktober 1918 erklærede Tjekkoslovakiet sig uaf- Turen er KUN for medlemmer af Postpensionisternes Landsforening, og man skal have været medlem
hængig fra Østrig-Ungarn.
i mindst 12 måneder. Kravet om medlemskab gæl1. januar 1993 opstod Tjekkiet som et resultat af den fre- der også ægtefælle/ledsager.
delig opløsning af Tjekkoslovakiet.
Prisen er 5.500,00 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for
enkeltværelse er 1.200,00 kr. (der er et begrænset antal
1. maj 2004 blev Tjekkiet medlem af EU.
enkeltværelser). Der er plads til 46 deltager, ved flere ansøgere end 46, vil der blive trukket lod. Pladserne i busVi skal på denne tur besøge Tjekkiets hovedstad Prag.
sen vil også blive fordelt ved lodtrækning. Rejseforsikring
Turen udgår fra Kolding tirsdag den 17. august 2021 kl. tegnes af de enkelte deltager selv, pas og det blå sund09.30. Da det som tidligere er Nilles Rejser, som er teknisk hedskort medbringes på turen.
arrangør, vil der være opsamling i Aalborg, Randers, Viby
J og Vinding ved Vejle, hvor der også vil være gratis lang- Turen er næsten med fuld pension, frokosten er dog for
egen regning følgende dage: tirsdag den 18., fredag den
tidsparkering på eget ansvar.
20., lørdag den 21. og mandag den 23.
Der vil på turen blive tid på egen hånd i såvel Prag som
Da vi ikke ved, hvor levedygtig eller standhaftig Coi Berlin.
ronaen vil udvikle eller afvikle sig med dertil hørende
Vi gør opmærksom på, at der på turen vil være en del restriktioner og begrænsninger, vil turen kun blive afkørsel, især den første dag. Turen er IKKE for personer viklet, hvis det er muligt. Af samme grund skal enlige
med gangbesvær, da byrundturene for en stor dels ved- medlemmer, som ønsker at deltage, tilmelde sig til
enkeltværelse, da vi IKKE sætter 2 personer på samme
kommende er til fod.
værelse, som ikke på forhånd har ønsket det.
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TILMELDING TIL KURSUS IV | 17. – 24. AUGUST 2021
Navn:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Mobiltelefonnummer der medbringes på rejsen:
E-mailadresse:
Navn på Ledsager/ægtefælle:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Ønsker enkeltværelse:
Påstigning: Aalborg:

    Randers:

    Viby J:

    Vinding v/Vejle:

    Kolding:

Ansøgning om deltagelse sendes til: Postpensionisternes Landsforening, Prangervej 42, 7000 Fredericia
Eller på mail til: pl@postpensionisterne.dk. Hvis du sender en mail, skal den
indeholde nøjagtig de samme oplysninger som i ansøgningsblanketten.
Du er også velkommen til at ringe til kontoret på 75 92 60 23.
Ansøgninger skal være kontoret i hænde senest tirsdag den 13. april 2021.

Programmet på turen - se følgende sider
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Programmet på turen
Tirsdag den 17. august 2021
Kl. 06.25 Aalborg afgang
Kl. 07.25 Randers afgang
Kl. 08.10 Viby J afgang
Kl. 09.00 Vindinge afgang
Kl. 09.30 Kolding afgang

Fredag den 20. august 2021
Hotel Beranek, morgenbuffet.

Nizbor – Karlstejn – halvdagstur
Vi kører til glasværket i Nizbor, hvor man fremstiller det
berømte tjekkiske krystalglas. Her er der mulighed for
rundvisning på fabrikken og for at købe glas i den tilhørende butik. Herefter går turen mod den imponerende
middelalderborg Karlstejn, der er en af de største turistattraktioner uden for Prag. Ved borgens fod ligger den lille
Kaffe og rundstykke på Hylkedal Vest.
by Karlstejn, som har mange butikker, boder og restauFrokost Neumünster.
Middag og overnatning På H&S Hotel Belmondo Leipzig ranter. På hjemturen følger vi floden Berounka gennem
et naturskønt område mod Prag, hvor der efterfølgende
Airport.
bliver tid på egen hånd til at gå på opdagelse i byen og
nyde stemningen.
Onsdag den 18. august 2021
Middag lokal restaurant.
H&S Hotel Belmondo, morgenbuffet.
Vi fortsætter mod Tysklands gamle kulturby Dresden,
hvor vi spadserer en tur i den gamle bydel og ser nogle
af de smukkeste bygninger. Vi oplever bl.a. Semper-ope- Lørdag den 21. august 2021
raen, det imponerende barokke bygningsværk Zwinger, Hotel Beranek, morgenbuffet.
residensslottet Hofkirche og den berømte Frauenkirche.
Der bliver tid til frokost på egen hånd. Ankomst til Prag Hradcany – Karlsbroen - halvdagstur
sidst på eftermiddagen. Om aftenen nyder vi en 3-retters Vi kører til bydelen Hradcany, der ligger højt med en
middag på en restaurant tæt på vores hotel
storslået udsigt over ”Den Gyldne Stad”. På en spadseretur gennem borgområdet skal vi både se adelens gamle
palæer, klostre, værtshuse og kirker samt Prags imponerende borg- og slotsområde, hvor både den tjekkiske
Torsdag den 19. august 2021
præsidents residens og Prags domkirke St. Vitus befinHotel Beranek, morgenbuffet.
der sig. Vi spadserer efterfølgende ned til Karlsbroen
gennem Nerudova-gaden på Mala Strana – “lillesiden”
Det gamle Prag – Josefov – halvdagstur
På en byrundtur til fods i den gamle bydel Stare Mesto – hvor håndværkerne boede. Her fortæller de mange
skal vi opleve nogle af Prags mest berømte seværdighe- sjove skilte på husene, hvilket håndværk husets beboere
der. Vi ser Rådhuspladsen med det astronomiske ur samt mestrede.
Tein-kirken med Tycho Brahes grav. Herfra videre gennem det gamle kvarter Ungelt med det pompøse bor- Middag lokal restaurant.
gerhus Obecni Dum, der er Prags fornemste jugendstilbygning. Vi kommer forbi Wenzelspladsen, den jødiske
bydel Josefov, og oplever det eksklusive forretningsstrøg Søndag den 22. august 2021
og levende gadeliv i de hyggelige gamle, krogede gader, Hotel Beranek, morgenbuffet.
der har eksisteret siden den tidlige middelalder.
Kl. 08.00 Prag, afgang.
Frokost undervejs til Berlin.
Sejltur på Moldau med frokost
Vi tager på en spændende byrundtur i Berlin og oplever
Midt på dagen arrangeres en sejltur på floden Moldau bl.a. den gamle bykerne med Domkirken og Museumgennem det centrale Prag. På denne to timers sejltur kan søen, der er optaget på UNESCO’s Verdens¬arvsliste. Vi
man nyde udsigten til flere af byens berømte bygninger. kører ad Unter den Linden og ser Gen-darmen-markt,
Mens vi sejler, nyder vi en stor frokostbuffet, og en lokal der er byens måske smukkeste plads. Selvfølgelig pasmusiker sørger for den helt rigtige stemning.
serer vi også den gamle grænse mellem øst og vest ved
Checkpoint Charlie, går en tur gennem Brandenburger
Middag lokal restaurant.
Tor og oplever Holocaust-mindesmærkets knugende arkitektur. Middag og overnatning på Park Inn by Radisson
Berlin Alexanderplatz.
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Mandag den 23. august 2021
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, morgen
buffet.
Dagen er afsat til at opleve Berlin på egen hånd.
Middag på lokal restaurant ca. 2 km fra hotellet.

Hoteller
Prag:
Hotel Beranek
Belehradska 110, CZ-120 00 Prag 2.
Tlf. +420 221 59 59 59. www.hotelberanek.com

Hotel Beranek er beliggende i Prags klassiske Vinohradykvarter i gåafstand til byens centrum. Der er ca. 500 m. til
Tirsdag den 24. august 2021
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz, morgen Wenzelspladsen, som er centrum for byens forretningsog kulturområde, ligesom det berømte astronomiske ur
buffet.
kun ligger ca. 1,5 km. fra hotellet. Nærmeste metro- og
Derefter afgang.
sporvognsstation, L.P. Pavlova, ligger få hundrede meter
fra hotellet. Hotellet råder over reception, morgenmads
Kl. 15.30 Frokostbuffet i Rødekro
restaurant, mindre bar, elevator, aircondition og gratis
Kl. 17.15 Kolding, ankomst
Wi-Fi. Værelserne er pæne med bad og toilet, hårtørrer,
Kl. 17.45 Vinding, ankomst
aircondition, telefon, TV, minibar, safeboks og gratis Wi-Fi.
Kl. 18.30 Viby, ankomst
På Hotel Beranek består forplejningen af morgenbuffet.
Kl. 19.15 Randers, ankomst
Kl. 20.15 Aalborg, ankomst
Forbehold for ændringer i programmet.

Berlin:
Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz
Alexanderplatz 7, D-10178 Berlin.
Tlf. +49 030 23890. www.parkinn.de
Et flot 4-stjernet hotel med byens bedste beliggenhed
midt på Alexanderplatz. Her bor du i centrum af det historiske Berlin og i umiddelbar nærhed af pragtgaden
Unter den Linden. Værelserne er pæne og velindrettede
med bl.a. tv, telefon og safeboks. Alle NILLES gæster indkvarteres i cityview værelser, som er højtbeliggende værelser med udsigt til Berlins vartegn Tv-tårnet. Righoldig
morgenbuffet alle dage og spændende aftensbuffet på
ankomstdagen er inkluderet.

Berlins vartegn Tv-tårnet.
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Fotos: Hans Pedersen

Postpensionisterne i Nordvestsjælland

Rejseberetning fra
turen til Fyn
Efter aflysning af vores tur til Sverige i juni grundet Corona - var vi 30 glade pensionister der tog en tur til Fyn
den 20. til 23. september 2020 i et skønt sensommervejr
(selvfølgelig med mundbind de steder, hvor det var påkrævet).
Søndag startede med en dejlig tur i bussen til Fåborg
– hvor vi fik en virkelig dejlig æggekage på Restaurant
Kompasset i lystbådehavnen i Fåborg. Derefter fik vi en
lille rundtur i byen af vores rejseleder og efterfølgende
kørte vi til Konnerup & Co. (Chocolatier), hvor der var
smagsprøver og mulighed for køb. En virkelig lækker
chokolade. Derefter kørte vi til Hotel Fåborg Fjord (som
ligger så smukt ved vandet) til dejlig aftensmad.
Mandag kørte vi til Egeskov Slot, som jo altid er et besøg
værd - igen i dejligt solskin. Vores rejseleder fortalte om
slottet og parken. Derefter kørte vi til Gundestrup MejeriBryghus, hvor vi fik en fin rundvisning og efterfølgende
en dejlig frokost med lækre oste, pølser og smagsprøver
på øllet. Vejen tilbage til Hotellet gik gennem det smukke fynske landskab med diverse fortællinger fra rejselederen undervejs.
Tirsdag kørte vi til Odense - hvor vi sejlede på Odense Å
– en dejlig sejltur – med frokost på Restaurant Carlslund
i Fruens Bøge Skov – og sejltur retur til bussen. Derefter Egeskov Slot.
gik turen til Odense centrum, hvor vi fik et par timer på
egen hånd. Igen en dejlig dag.
Alting får en ende, og onsdag efter morgenmaden forlod vi Hotellet og kørte til Ditlevsdal Bisonfarm. Her fik vi
en meget oplysende rundvisning ude i foldene blandt
dyrene. Bagefter blev der serveret en stor dejlig bison
hakkebøf med det hele i restauranten. Efter denne fine
oplevelse gik turen til Sjælland igen med kaffe og kage
undervejs. Igen en dejlig tur med skønne positive pensionister i denne Corona-tid.
Hvis du har lyst til at være med i Foreningen, kan formand Hans Pedersen kontaktes på mobil 21 47 87 55.
Bisonokser slapper af i solen på Ditlevsdal Bison Farm.
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Hans Pedersen

Feriekontoret
Feriekontoret administrerer booking af Postens ferieboliger.
Disse 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.
Lodtrækningen
– ansøgning for sommeren 2021
Skemaet til brug for at deltage i sommerlodtrækningen
(uge 19 – 39) er i dette blad. Husk at udfylde og medsende samtykkeerk læringen,
da du ellers ikke
kommer i betragtning!
For at vinde en af
TJM Forsikrings
ferieboliger, skal
du oplyse dit policenummer. Hvis
du ikke skriver
nummeret på ansøgningen, deltager du ikke i lodtrækningen for disse boliger – husk det derfor.

flere hundrede opkald lige efter lodtrækningen, da de
fleste jo har fået svar med det samme.

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.
På https://feriekontoret.bookhus.dk kan du også se de
ledige boliger. Her skal du dog være opmærksom på, at
du ikke har mulighed for at booke boligerne nr. 100 –
121, som hører til Hotel- og Restauration. På denne side
er alt ledigt grønt.

Renoveringer m.m.
Bornholm, Ferieforeningen
Hvis du ikke får søgt i denne lodtrækning, kan du efter- De tre huse på Bornholm har fået lavet en bredere flisefølgende gå på www.3fpost.dk eller https://feriekon- gang hen til huset. Der er dermed nemmere adgangstoret.bookhus.dk og se, hvad der er ledigt og derefter forhold med f.eks. rollator eller barnevogn.
ringe til os.
Hvis du vælger at sende ansøgningen pr. mail, er det
vigtigt, at du skriver ”Ansøgning” i emnefeltet. Hvis dette
ikke overholdes, er der en stor risiko for, at den ikke kommer med i lodtrækningen. Ansøgningen skal sendes til
Feriekontoret-kbh@3f.dk
Fristen er den samme som hvis ansøgningen bliver
sendt pr. brev. Se dato og tid på ansøgningen.
Når lodtrækningen er foretaget, sender vi en bekræftelse til din mailadresse. Det er derfor vigtigt, at denne
altid er korrekt. Hvis vi ikke har din mailadresse, sender
vi selvfølgelig et brev.
Det hurtige svar på mail gør, at du selvfølgelig modtager De tre huse på Bornholm har fået lavet en bredere flisesvar hurtigere og at vi på Feriekontoret ikke modtager gang hen til huset
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Skyum, Ferieforeningen
Der er blevet etableret ny hæk på siden af huset og bagved.

Ny Blåvand, TJM Forsikring
Den gamle udtjente indendørs spa Vi har samtidig fået udskiftet al sanier blevet udskiftet med et nyt.
tet og skabe på badeværelserne.

Det bevirker, at grunden er mere
åben end normalt og at der går nogle år, før den er vokset ud i en god
størrelse.

Huset i Skyum har fået etableret ny
hæk på siden af huset og bagved.

Ny feriebolig i Klint, Nykøbing
Sjælland
TJM Forsikring har netop købt en ny
feriebolig, som ligger på Bjergmosevej 8 i Klint, Nykøbing Sjælland.
Huset er på 100 m2 er fra 2019 og har
en helt unik beliggenhed med den
skønneste udsigt ud over Kattegat.
Højt beliggende i et smukt kuperet
terræn, i det skønne Klintebjerg om- Ny Blåvand – nyt spa og renoveret badeværelse.
råde med fredet natur, klitter og Sonnerup skov indenfor rimelig afstand.
Huset har en stor stue med panoramavinduer og brændeovn og et
åbent køkken.
Der er to gode værelser samt soveværelse med adgang til eget badeværelse. Derudover er der endnu et
badeværelse.
Der skal anlægges en ny stor træ
terrasse og huset skal indrettes m.m.
Når huset er klar til booking, vil det
blive annonceret på hjemmesiden
og det vil komme på ledige uger.
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Ny feriebolig i
Klint, Nykøbing
Sjælland

Vil du være en af vores
tilsynsførende i 3F Post?
Feriekontoret benytter tilsynsførende
til at tage sig af ferieboligerne rundt
omring i landet (og udlandet) og til at
være kontaktperson for vores brugere.
Det sker desværre af og til, at vores
tilsynsførende stopper. Det kan også
være, at der f.eks. er brug for en ferieafløser.
Vi vil derfor lægge en ”føler ud” for at se, om der skulle
være interesserede blandt bladets læsere.
Vi gør dog opmærksom på, at vi ikke har en stilling ledig lige nu, men det kommer der på et tidspunkt.

En tilsynsførende er Feriekontorets ”forlængede arm” og Den tilsynsførendes kone, mand eller kæreste bliver også
vi er selvfølgelig i tæt kontakt omkring de ting, der kan inviteret med til seminaret.
opstå i/med ferieboligerne.
Timelønnen er i 2020 kr. 142,17. Feriekontoret udbetaNogle af opgaverne er at:
ler et rådighedsbeløb på p.t. kr. 49,73 pr. booket uge.
• Efterse boligen
Dette rådighedsbeløb udbetales en gang årligt (bagud
• Slå græs / foretage havearbejde
i december måned). Derudover dækkes kørsel i egen bil
• Foretage hovedrengøring to gange om året
efter statens takster som i 2020 er kr. 1,96.
• Reparere de ting, som brugerne melder ind om eller
rekvirering af en håndværker (iflg. aftale med Ferie- Hvis jobbet skulle være noget for dig og du ikke er bange
kontoret)
for at bruge værktøj i ny og næ, så send os en mail til
feriekontoret-kbh@3f.dk - skriv ”Tilsynsførende” i emneHvert andet år holder Feriekontoret et seminar i Rørvig feltet. Oplys lidt om dig selv og hvor du bor henne.
Centret for alle vores danske tilsynsførende. Seminaret
bruges til udveksling af erfaringer mellem de tilsyns Hvis du er interesseret, sender vi dig meget gerne en
førende, information fra Feriekontoret og hvad der ellers mere udførlig beskrivelse/vejledning af jobbet.
dukker op.
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Pris pr. uge for uge
19 – 24 og 33 - 39

3 døgn
(minibookning)

Pris pr. uge for uge
25 – 32

X
X
X
X
X

2900
2800
2500
2200
3300
3300
2700
3400
3300
3400
2900
2800

1800
1800
1700
1600
1900
1900
1700
1900
1900
1900
1800
1800

3400
3300
3000
2700
3800
3800
3200
3900
3800
3900
3400
3300

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3500
3500
3500
3500
3700
3700
3700
3700
3400

1900
1900
1900
1900
2000
2000
2000
2000
1900

4000
4000
4000
4000
4200
4200
4200
4200
3900

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3400
3600
3600
3600
4200
3500
3800
3100
3100
3400
3400
3900
3300
4100
3600
3600
3600
3600
4100
4100
3900
4000
4000
3500

1900
2000
2000
2000
2300
1900
2000
1800
1800
1900
1900
2100
1900
2100
1900
1900
1900
1900
2100
2100
2100
2100
2100
1900

3900
4100
4100
4100
4700
4000
4300
3600
3600
3900
3900
4400
3800
4600
4100
4100
4100
4100
4600
4600
4400
4500
4500
4000

Internet

Sauna

300
300
800

Spa

3
3
3
3
4
4
2
2
3

Opvaskemaskine

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

Tørretumbler

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

Vaskemaskine

Meter til badestrand

4
4

Antal soverum

Heraf i køjeseng

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

Heraf i hems / alkove

Heraf i alm. seng

Heraf i opholdsrum

Sovepladser i alt

Priser og faciliteter – sommer 2021 (uge 19 – 39)

FERIEFORENINGEN
Hasle, Bornholm
Kramnitze v. Rødby
Langeland, ombygget
Langeland, renoveret
Langeland, ny
Grenå, Djursland
Dyngbylund, Odder **
Hejsager, ved Haderslev
Blåvand, Hvide Hus **
Skyum, Thy
Rørvig **
Tutten, Nykøbing Sjælland
POSTFONDEN
Nørlev Strand, Hjørring
Fanø
Hvide Sande
Mols, Djursland
Liseleje
Udsholdt, Gilleleje
Christianshavn, 4. sal
Christianshavn, stuen
Ny Kramnitze, Lolland
TJM FORSIKRING
Samsø, Syd
Skagen, Gl. Kirkesti **
Skagen, Lars Bødkersvej
Rømø
Ny Blåvand, Horns Rev
Fjellerup, Djursland **
Martofte, v. Kerteminde
Oslo
Norge, Hytten **
Amsterdam
Berlin, lille
Berlin, stor
Budapest
Lissabon **
Marino, syd for Rom **
Prag **
Clichy, Paris
Sankt-Raphaêl, Nice **
Barcelona
Benalmadena, Malaga**
Greenwich, London
Brixton, London
Bad Gastein, Østrig **
Sarajevo Bosnien **

6
6
4
4
6
6
6
6
6
6
5/6
4
8
8
8
6
10
9
6
6
8
6
5
6
8
8
8
8
6
10
4
4
8
7
8
6
8
6
6
6
6
6
6
9
8

2

1/2

2
2

2

2
2

2
2

2

4
2

6
6
6
6
8
7
4
4
6
4
3
6
6
6
6
6
2
2
4
2
8
4
4
6
6
6
4
4
6
6
6
6

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
4
6

3
4

2

3

2
2
3
3
4
3
3
2
4
2
1
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
6

600
800

150
300
900
900
700
900
700
50

500
1500
100

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

** = ikke egnet til gangbesværede. Prisen for at booke ferieboligen er inklusive alle afgifter, f.eks. el og vand. Aktive og pensionister søger på
lige vilkår. Et ferieophold er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. Ferieboligernes faciliteter, toiletforhold, renovation m.v. er kun
beregnet til det anførte antal sengepladser. I alle ferieboliger er der dyner og hovedpuder svarende til antal anførte sovepladser. Sengetøj skal
medbringes. Der er service til 8 - 12 personer i hver feriebolig samt køkkengrej til almindelig madlavning. Der er TV og radio i alle ferieboliger.
Brugeren gør selv rent til den næste bruger, når ferieboligen forlades. Vi skal bede om, at ”Vilkår for brug af ferieboligen” (som du får i forbindelse med booking) læses igennem inden opholdet. Det er tilladt at tage hund eller kat med i de fleste af vores ferieboliger (tjek på hjemme
siden under fakta). Hvis du har hund/kat med, så skån møbler med et medbragt tæppe og gør ekstra grundigt rent. Det er ikke tilladt at
ryge indendørs i ferieboligerne. Alle ferieboliger har skiftedag søndag dog med undtagelse af Bad Gastein, som har skiftedag lørdag. Du kan
tidligst ankomme kl. 1500 og skal forlade ferieboligen senest kl. 1400 og disse tider skal overholdes! I Clichy (Paris) og Ny Blåvand er afgang
dog allerede kl. 1200. I Bad Gastein er der ankomst kl. 1600 og afgang kl. 1400.
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Kan søges af alle medlemmer af Postpensionisternes Landsforening,
som er forsikringstagere i Tjenestemændenes Forsikringsforening.

Kan søges af alle medlemmer af
Postpensionisternes Landsforening.

Sommer 2021 – Ansøgning
Ferieforeningen
200
Hasle, Bornholm
6
Kramnitze
400
Langeland, ombygget
500
Langeland, renoveret
600
Langeland, ny
700
Grenå, Djursland
800
Dyngbylund, Odder
19
Hejsager, ved Haderslev
20
Blåvand, Hvide Hus
21
Skyum, Thy
22
Rørvig
23
Tutten, Nykøbing Sjælland
Postfonden
30
Nørløv Strand
31
Fanø
32
Hvide Sande
33
Mols, Djursland
34
Liseleje
35
Udsholt, Gilleleje
36
Christianshavn, Kbh., 4. sal
37
Christianshavn, Kbh., stuen
38
Kramnitze, ny
TJM Forsikring
41
Samsø
42
Skagen, Gl. Kirkesti
43
Skagen, Lars Bødkersvej
44
Rømø
45
Ny Blåvand, Horns Rev
46
Fjellerup
47
Martofte
50
Oslo, Norge
52
Norge, Hytten (Telemarken)
54
Amsterdam, Holland
55
Berlin, lille - (læs forbehold)
56
Berlin, stor - (læs forbehold)
57
Budapest, Ungarn
58
Lissabon, Portugal
59
Marino, syd for Rom, Italien
60
Prag, Tjekkiet
61
Clichy, Paris, Frankrig
62
Saint-Raphaêl, Nice, Frankrig
63
Barcelona, Spanien
65
Benalmadena, Malaga, Spanien
66
Greenwich, London, England
67
Brixton, London
68
Bad Gastein, Østrig
69
Sarajevo, Bosnien
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14 dage

Vigtigt … Sæt X på side 2 - som skal medsendes
7 dage

Ferieophold sommeren 2021 fra uge 19 – 39
for 3F postmedlemmer og medlemmer fra PPL
(Postpensionisternes Landsforening).
Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Nej
Nej
Nej

Navn:  ________________________________________
Adresse:  ______________________________________
Postnr. + by: ___________________________________

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Tlf.: __________________ Mobil: __________________
Mail: _________________________________________

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER
Jeg søger ferieophold i uge (skriv ugenummeret)

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

VIGTIGT!
SE NÆSTE SIDE

1. prioritet
Uge nr.

2. prioritet
Uge nr.

3. prioritet
Uge nr.

Du kan vælge mellem 3 mulige uger, hvor du ønsker
ophold. Prioriter dine ugeønsker.
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres
i kolonnen ”14 dage” ud for boligen. Hvis du ikke vinder
et 14 dages ophold, er du automatisk med i lodtrækningen om 1 uge.
Der kan søges 10 steder og de skal prioriteres.
Skriv 1, 2, 3 o.s.v. i kolonnen med 14 eller 7 dage.
Jeg har forsikring i
TJM Forsikring.
Mit policenummer er:
Denne ansøgning sendes til:
Feriekontoret – Peter Ipsens Allé 25 – 2400 Kbh. NV
og skal være modtaget med morgenposten eller pr.
mail senest mandag den 8. februar 2021 kl. 09.00.
Tlf.: 88 92 33 60 – Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk
– husk at skrive ”Ansøgning” i emnelinjen.
Betaling for opholdet skal ske senest den
1. marts 2021.
Du kan printe ansøgningsskemaet
ud fra hjemmesiden www.3fpost.dk
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Samtykkeerklæring
Ved at afkrydse i ringen og sende ansøgningen erklærer jeg, at have læst og forstået samt afgivet
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
op-lysninger 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

Brug af dine data
”3F Post” h.h.v. ”IF afd. 4” eller ”År 2000 Postfonden” anvender dine data for at administrere ferieboligerne og lodtrækningen om ophold. Vi trækker desuden på dine eventuelle medlemsdata i 3Fs medlemskartotek.
Vi orienterer den tilsynsførende i hver feriebolig om navn og eventuelt mobilnr. på medlemmerne for hver uge
ferieboligerne er bookede. Den tilsynsførende har pligt til at behandle oplysningerne fortroligt og slette dem senest
en måned efter ferieperioden.
Vi gemmer oplysninger om vundne ophold i ferieboligerne i 10 år til brug i vores lodtrækningssystem. Kommunikationen mellem dig og Feriekontoret gemmes i samme periode.
Oplysninger om telefon, mobil, mailadresse og eventuelt policenummer i TJM Forsikring gemmes i samme periode,
eller til du anmoder om sletning. Øvrige oplysninger gemmes ikke.
Ved bookning af vores feriebolig i Sarajevo videregives kun de nødvendige oplysninger til tilsynsførende for opfyldelse af vores forpligtelser, når du bruger ferieboligen.
Du kan gøre brug af dine rettigheder af databeskyttelseslovgivningen og bl.a. bede om at få indsigt i, rettet eller
slettet dine oplysninger ved at henvende dig til feriekontoret-kbh@3f.dk.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til feriekontoret-kbh@3f.dk
Dataansvarlig for alle ferieboliger er:
3F Post
Adresse: Kampmannsgade 4, 1790 København V
Web: www.3fpost.dk
Kontaktperson: Dzevad Ramic - dzevad.ramic@3f.dk
Hvis du efter henvendelse til den dataansvarlige ønsker at klage til Datatilsynet vedrørende behandling af dine data,
kan du finde vejledning på https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/
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Sådan foregår
lodtrækningen
Ansøgningen
Frister, betaling og afbud
Alle ansøgninger indtastes i Feriehusprogrammet (Book- Fristerne for indsendelse af ansøgningsskemaet samt
hus).
betalingsfristen fremgår på ansøgningen.
Alle ansøgningsberettigede er lagt ind i programmets Hvis du vinder i lodtrækningen, vil du modtage en bedatabase.
kræftelse med en opkrævning. Hvis vi har din korrekte
mailadresse, får du besked pr. mail. Også hvis du ikke har
Den enkelte kan kun indtastes én gang, så man kan ikke vundet et ophold.
forøge sin chance ved at indsende flere
ansøgningsskemaer.
Der kan meldes afbud uden betaling frem til betalings
fristen. Ved afbud efter betalingsfristen refunderer vi
halvdelen af det betalte beløb uanset årsagen til afbudLodtrækningen
Lodtrækning sker blandt alle tre fonde samtidig. Dog un- det. Din rejseforsikring/afbestillingsforsikring dækker
der forudsætning af, at du er berettiget til at søge blandt muligvis den anden halvdel.
TJM Forsikrings ferieboliger og dermed er forsikringstaÆndring af en allerede betalt booking (til en anden uge
ger.
eller bolig) koster kr. 300,- i administrationsgebyr.
Hvis du er forsikringstager, skal du huske at bekræfte dette (ved afkrydsning på ansøgningsskemaet) samt notere Du kan afmelde et ferieophold ved at ringe til os på
telefon 88 92 33 60 eller ved at returnere vinderbrevet
dit policenummer (f.eks. din indboforsikring).
påskrevet ”Afbestilling”.
Ønsket uge vil blive forsøgt opfyldt ud fra din prioritetsrækkefølge. Altså uge før bolig.
Brug af point
Ved hvert årsskifte bliver alle tildelt et point.
Ansøgningsskema og ledige uger
Ansøgningsskemaet kan printes ud fra hjemmesiden Man kan maksimalt optjene 10 point.
www.3fpost.dk – skemaet ligger i øverste ”bjælke”.
Hvis man booker en bolig i højsæsonen (uge 25 – 32 +
For at deltage i lodtrækningen skal du udfylde og retur- 42), nedskrives der med tre point - uanset om man vinnere samtykkeerklæringen, som er en del af ansøgnings- der i lodtrækningen eller booker efterfølgende.
skemaet. Hvis det ikke sker, deltager du ikke i lodtrækningen og skemaet makuleres.
Det koster ikke point at booke uden for højsæsonen.
På hjemmesiden meddeler vi hvilke uger der er ledige Man kan ikke gå i minuspoint og man kan godt være
efter lodtrækningsrunden samt priser og faciliteter for heldig at vinde, selvom man har nul point.
hver enkelt bolig.
Systemet vil altid forsøge at tilgodese dem med højst
Hvis du ikke er heldig at vinde i lodtrækningen, kan du se pointantal.
på ”ledige uger” på vores hjemmeside eller ringe til os –
måske kan vi finde noget andet til dig.

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

Minibookning
Minibookning (tre døgn) kan tidligst bookes én måned
før opholdet.
Minibookning kan ikke bookes i højsæsonen (uge 25 –
32 + 42).
Minibookning er torsdag – søndag eller søndag – ons- Afbud grundet Corona (Covid-19), sygdom
dag.
m.m.
Under hele perioden med Corona (Covid-19) har vi opBad Gastein har minibookning onsdag – lørdag eller lør- levet mange, som ikke er klar over, om de har en afbestillingsforsikring i deres rejseforsikring. Det er denne
dag - tirsdag.
forsikring, som dækker afbud i henhold til Udenrigsministeriets rejsevejledninger og ved sygdom m.m.
14 dages ophold
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres i
Vi vil stærkt anbefale, at du kontakter dit forsikringsselkolonnen ”14 dage” ud for stedet.
skab og undersøger hvordan du er forsikret og får tegnet
Hvis du ikke vinder et 14 dages ophold, er du automatisk en forsikring, hvis du ikke har den i forvejen.
med i lodtrækningen om én uge.
Hvis du vælger ikke at tegne en afbestillingsforsikring og
der senere må meldes afbud efter indbetalingsdatoen
Skiftedag
Skiftedagen i ferieboligerne er søndag. Dog med undta- (uanset årsagen), vil du kun få halvdelen tilbage fra Feriekontoret. Det fremgår også af bekræftelsen, som du
gelse af Bad Gastein, Østrig hvor skiftedagen er lørdag.
får tilsendt i forbindelse med bookingen.
GDPR (Persondataforordningen)
Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som Det er ikke muligt at flytte en booking (eller indbetalinhar til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af gen) til en anden uge. Hverken i Danmark eller i Europa.
personoplysninger i Den Europæiske Union.
Det er dit eget ansvar at holde øje med, om der på tidsFeriekontoret er pligtige til at følge de regler, som er om- punktet for bookingen er et rejseforbud eller ej. Hvis der
fattet af GDPR. Der er derfor bl.a. en tilføjelse på ansøg- er og du alligevel booker og der på afrejsetidspunktet
ningsskemaet, hvor du skal bekræfte, at du har forstået stadig er et rejseforbud, vil din forsikring ikke dække.
vilkårene for at booke boliger igennem os. Vilkårene vil
Du vil dermed kun få halvdelen af det indbetalte beløb
også kunne læses på 3fpost.dk.
retur fra Feriekontoret i henhold til de gældende regler
Hvis du ikke udfylder og returnerer samtykkeerklærin- på bookingtidspunktet. Det fremgår af bekræftelsen,
som du får tilsendt i forbindelse med bookingen.
gen, deltager du ikke i lodtrækningen.
Det er til enhver tid dit eget ansvar at undersøge, om dit
forsikringsselskab har andre regler end dem Feriekontoret er vidende om.
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Rejs trygt afsted med
TJM Forsikring
Med TJM Forsikrings nye
årsrejseforsikring er du
dækket på rejser herhjemme og i udlandet.
Årsrejseforsikringen kan
dække hele familien på
alle dine ferierejser året
rundt.
TJM Forsikrings nye årsrejseforsikring
er fleksibel og kan skræddersys efter
dit behov. Den kan bl.a. dække:
• Ødelagt rejse*
– Dækker alle i husstanden.
–	Dækker rejsedøgn, hvis din rejse • Vaccine**
bliver ødelagt, uanset hvilket rej–	Inkluderer 1 gratis rejsevaccine
seområde, du har valgt.
og konsulationsgebyret for alle
i husstanden.
• Konkurs**
	Som noget nyt dækker årsrejse- • Tryg Lægehotline
forsikringen, hvis din rejseudbyder
–	
Gratis videosamtale med en
skulle gå konkurs.
dansk læge.
–	Dækker din hjemtransport.
–	Giver dig vejledning og læge–	Du får pengene igen, hvis du
faglige råd her og nu, når du
endnu ikke er rejst.
ikke kan komme i kontakt med
din egen læge.
• Flykompensation**
–	Alle i husstanden dækkes, hvis • Afbestilling
dit fly er forsinket i mere end 3
–	Vælg afbestilling som tilvalg til
timer.
din årsrejseforsikring. Som no–	Kompensation for forsinket baget nyt er du nu også dækket
gage, hvis din bagage er forsini Danmark, hvis du har booket
ket i mere end 3 timer i forhold
mere end 3 overnatninger i fx
til din ankomst til rejsemålet.
en feriebolig.***

Er du kunde i TJM Forsikring?
For at høre mere om afbestillingsforsikringen og de øvrige dækninger,
skal du kontakte din forsikringstillidsmand. Du finder din forsikringstillidsmand på
www.tjm-forsikring.dk/minside
Ikke kunde endnu?
Ring på tlf. 70 33 28 28 eller find din
forsikringstillidsmand her:
www.tjm-forsikring.dk/kontakt
Læs mere og bestil den pakke, der
passer til dine behov på
www.tjm-forsikring.dk/rejse

* Inkluderet i Udvidet pakken
** Inkluderet i Super pakken
*** Vær opmærksom på at der gælder særlige forhold for afbestillingsforsikring grundet covid-19 situationen.
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NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNE I
NORDVESTSJÆLLAND
Generalforsamling
Grundet Corona blev generalforsamlingen først afholdt
den 22. juni 2020 i Tuse Forsamlingshus. Foreningen fik
ny formand, da Jens Bruun efter mange år på posten
ønskede at træde tilbage. Vi takker Jens for godt formandskab og Inge for Deres store gæstfrihed igennem
mange år.

kulturminder. Brochure udsendes til medlemmerne
først i december - hvor også pris m.m. er beskrevet.
Husk PAS, rejseforsikring og det blå sygesikringskort.
Hurtigt tilmelding tilrådes og betalingsfrist er senest den 19. april 2021.
Tilmelding til ovennævnte arrangementer kan ske til:
Hans mobil 21 47 87 55 eller
mailadresse hansjtpedersen@gmail.com
Bente P. mobil 24 61 46 01 eller
mailadresse pedersen.bente.dk@gmail.com
Betaling til konto 1551-7607512.

Hans Pedersen blev valgt som ny formand.

1. halvårs program 2021
Kontingent for 2021 er 220 kr. årligt og skal i henhold
til vedtægterne være indbetalt inden udgangen af
januar 2021. Indbetalingen skal ske på konto nr.
1551-7607512. Indbetaling til bank bedes først ske
fra den 1.1.2021 af hensyn til bogføring i regnskabsåret 2021. Der skal gøres opmærksom på, at
ved tilmelding til arrangementerne er tilmeldingen
først gyldig, når beløbet er indbetalt.
Medlemsmøde
onsdag den 24. februar 2021 kl. 12.30
Vi mødes i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96 Holbæk,
hvor vi skal have en dejlig middagsret og efterfølgende
hygge med banko og kaffe. Prisen for medlemmer
er kr. 150,00. Prisen for ikke medlemmer er kr. 165,00.
Drikkevarer er for egen regning. Tilmelding og betaling senest den 15. februar 2021.
Ordinær generalforsamling
onsdag den 7. april 2021
Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, Holbæk, kl. 12.30.
Dagsorden ifølge lovene. Der udsendes endelig indkaldelse med tilhørende dagsorden og evt. bilag senest 14
dage før mødet. Forslag skal være formanden i hænde
senest 14 dage før. Som vanlig er foreningen vært og
serverer forloren skildpadde samt kaffe og småkager.
Drikkevarer er for egen regning. Generalforsamlingen
er kun for medlemmer. Tilmeldingsfrist er mandag
den 29. marts 2021. Tilmelding se nederst på siden.
Rejse til Kalmar/Øland fra den 1.6.2021 til 4.6.2021
Så har vi arrangeret en 4-dages tur til Sverige til Kalmar/
Øland, hvor vi får lejlighed til at se både landskab og
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POSTPENSIONISTERNE I AALBORG
Julehilsen 2020
Kære medlemmer
Året 2020 har som bekendt været et mærkeligt år på
grund af Corona.
Flere arrangementer har vi måtte aflyse, da diverse
restriktioner gjorde det nødvendigt. Et enkelt blev aflyst
på grund af manglende tilmelding.
Bestyrelsen håber på mere normale tilstande i 2021,
så vi kan få mere liv i foreningen og få afviklet vore arrangementer.
Bestyrelsen håber, I er kommet godt gennem 2020
trods alle de restriktioner på grund af Corona.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer og jeres
pårørende Glædelig Jul og Godt Nytår.
Der vil komme nyt om det nye års arrangementer efter
nytår.
Sommerhus udlejes i Hals
Dejligt sommerhus tæt ved strand udlejes.
Postbudenes Feriefond. Nørrestrand 70, 9370 Hals.
www.postbudenes-feriefond.dk
Ugepris kr. 1.700,00 – 2.700,00. Weekend kr. 1.000,00.
Vedr. udlejning kontakt: Birgitte Christensen,
tlf.: 28 49 77 26, bcchristensen@hotmail.com

NYT fra
klubberne

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA

POSTPENSIONISTERNES KLUB
FOR STORKØBENHAVN

Program

Coronakrisen indebar desværre, at også den udsatte
generalforsamling i oktober og julefrokosten i november måtte aflyses.

Torsdag d. 14. januar kl. 12.30
Frokost og foredrag ”Husmændene som forsvandt”
v. Jens Erik Christensen.
3F’s lokaler på Venusvej 32 i Fredericia.

I de første par måneder i det nye år er der planlagt:

Tirsdag d. 23. februar kl. 14.00
Banko og kaffe i 3F’s lokaler på Venusvej 32 i Fredericia.

Tirsdag den 26. januar 2021
Anders Wejrup vil causere om anden halvdel af sin
beretning om Nordisk Fjer skandalen.

Torsdag d. 18. marts kl. 17.30
Fødselsdagsfest og generalforsamling på Fuglsang
centret.

Tirsdag den 23. februar 2021
får klubben besøg af advokat(H) Michael Harms, der vil
give et indblik i Arvelovens kringelkroge.

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

Julelukning

Landsforeningens kontor i Fredericia
holder lukket i dagene mellem
jul og nytår.
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Tirsdag den 19. januar 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Tirsdag den 2. marts 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Onsdag den 14. april 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag den 15. april 2021
Generalforsamling
Messe C Fredericia

Prangervej 42, 7000 Fredericia

