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Johnny B. Madsen
Formand

Et gryende forår i skyggen af
Covid-19 pandemien
Coronakrisen er blevet et tyngende grundvilkår
med omfattende og indgribende restriktioner, der
så at sige har forskanset danskerne i eget hjem.

Der er ikke afsat midler til puljeformål mv., og det
betyder bl.a., at der i overenskomstperioden sker
en ligelig procentuel udvikling i løn og pension.

Befolkningen er lidt træt af nedlukningen og
efterlyser en samlet plan for en gradvis tilbagevenden til normalen. I skrivende stund forhandles der om vilkårene for en delvis genåbning efter
den 28. februar.

Statens aftale med Post Danmark om befordringspligten, som sikrer omdeling af post til samtlige
husstande i Danmark, udløb med udgangen af
2020. En ny postlov er ikke vedtaget, men et flertal
i Folketinget har besluttet en midlertidig forlængelse af og betaling for befordringspligten.

Overenskomstforhandlingerne faldt
på plads i februar med et forlig om en
treårig overenskomst med en samlet
ramme på 6,75 procent, der giver en lønog pensionsstigning på 4,42 procent
over de næste tre år.
Coronakrisen spillede også en vital rolle ved overenskomstforhandlingerne for de knap 200.000
medarbejdere i staten – herunder statspensionister. For der er betydelig usikkerhed om udviklingen i dansk økonomi og ikke mindst de offentlige
finanser. Der skal bruges milliarder for at stimulere
en kriseramt coronaøkonomi.
Overenskomstforhandlingerne faldt på plads i februar med et forlig om en treårig overenskomst
med en samlet ramme på 6,75 procent, der giver
en løn- og pensionsstigning på 4,42 procent over
de næste tre år.

Foråret så sagte kommer, og vi går vejrmæssigt mod lysere tider. Jeg håber
også, det kommer til at betyde, at vi får
styr på corona smittespredningen, og
at der bliver lempet på restriktionerne.

Jeg ønsker for alle, at I kommer godt
igennem denne svære tid, og med optimismen i
behold, glæder jeg mig til at hilse på rigtig mange
medlemmer på generalforsamlingen i april.

Johnny B. Madsen
Formand
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Kollektivt medlemskab af
Faglige Seniorer
Som medlem af Postpensionisternes Landsforening er – Du kan få en digital version af den populære Seniorhåndbog helt gratis. Håndbogen indeholder gode råd
du nu også gratis medlem af Faglige Seniorer. Faglige Setil dit seniorliv, regler og satser for folkepension, tillæg
niorer er Danmarks næststørste seniororganisation med
og ældrecheck i 2021. Ønsker du håndbogen i papirmere end 230.000 medlemmer.
format, kan den bestilles på hjemmesiden til kr. 49,00
+ forsendelse. Bogen er et rigtig godt opslagsværk,
Som medlem af Faglige Seniorer får du adgang
der kan give svar på en lang række spørgsmål.
til en række tilbud og fordele
– Du kan bl.a. få gratis personlig rådgivning hos en af
deres eksperter. For blot at nævne et par stykker, er Endelig kan du tilmelde dig det ugentlige nyhedsbrev.
der rådgivning fra en advokat, en boligrådgiver, for- Her får du en mail med tips til din økonomi og dit seniorsikringsrådgiver samt en socialrådgiver. Kort sagt har liv. Der er konkurrencer, opskrifter, tilbud og helt aktuelt
Faglige Seniorer et netværk af fagfolk og eksperter, en del om, hvad du som senior bør vide om Corona. Hvis
vi har din mailadresse i Landsforeningen, bliver du autoder stiller deres ekspertise til rådighed.
– Du har adgang til en række fordele og tilbud. På Fag- matisk tilmeldt nyhedsbrevet. Vi opfordrer derfor alle til
lige Seniorers hjemmeside kan du finde alle tilbud. at kontakte os med jeres mailadresse, så I kan blive tilHvis du abonnerer på nyhedsbrevet, kan du også få meldt.
adgang til fordelsklubben, hvor du finder tilbud på en
lang række oplevelser som eks. biograffilm, attraktio- Faglige Seniorer er dog meget mere end gode tilbud.
ner, bøger og ferieophold.
– Du kan få hjælp til brug af computer. Har du udfordrin- Dette var blot et lille udsnit, af hvad medlemskabet i Fagger med det digitale, kan du få gratis hjælp på mere lige Seniorer kan tilbyde. Hvis du besøger deres hjemend 100 datastuer fordelt over hele landet. Primært vil meside på www.fagligsenior.dk, kan du læse meget
der være hjælp at hente til vejledning i brug af inter- mere herom. Det er også på hjemmesiden, du finder
nettet og computeren. Enkelte steder kan du også få listen over de aktiviteter, der aktuelt tilbydes.
hjælp til andre ting som eksempelvis slægtsforskning
eller regneark. Datastuerne er bemandet med frivil- Vi, i Postpensionisternes Landsforening, ser frem til samlige, ulønnede seniorer, der stiller deres hjælp til rådig- arbejdet.
hed.
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

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

T
S
Y
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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: Stig Arngrimson

I Posthornet nr. 4/2008 fortalte Stig Arngrimson om livet som udlandsdansker på
Ibiza. Sammen med sin ægtefælle gennem 56 år, Helga, bor han stadig på Ibiza.
I denne artikel fortæller Stig om det daglige liv på øen, herunder coronakrisens
aktuelle indflydelse på tilværelsen.
I en anden artikel i dette nummer fortæller Stig om de mange rejser, han sammen
med Helga har foretaget i Spanien.

Vort daglige liv på Ibiza
I skrivende stund har vi været klistret til skærmen, da
Danmark blev verdensmestre i håndbold. Først gik det
ud over vort andet hjemland Spanien, og så blev svensken banket gule og blå. Herligt med denne sociale oplevelse sammen med ca. 2 millioner danske seere.
Tidligere har vi begge været A-mennesker. Det er vi
ikke mere. Står først op ved 9 - 10-tiden. Efter et solidt
morgenmåltid, frokost ved 15-tiden og aftensmad ved
21-tiden kommer vi sjældent i seng før kl. 1. Denne rytme
nyder vi, og aftenerne går især med TV-udsendelser via
internettet (vi har et hav af kanaler på både spansk, tysk,
engelsk og dansk). Så vi er godt opdateret på “verdens
situationen”.

var gårdejer i landsbyen Sæby ved Skibby, og at hele
hans familie stammede fra Hornsherred.
Derimod har det været noget af en udfordring at finde
frem til mine islandske aner. Ved hjælp af en skolekammerat, som er ekspert i slægtsforskning, lykkedes det os
at finde frem til, at min tipoldefar var født i Island i 1809.
Han rejste til København i 1840, hvor han stiftede familie
og ernærede sig som guldsmed. For at komme længere
tilbage i min islandske slægt, tog jeg kontakt til Slægtsforskningscentret i Reykjavik for at få hjælp. Centret var
meget imponeret over det store arbejde, vi havde lavet
om min slægt, siden min tipoldefar kom til Danmark.
Han satte 8 børn i verden, heraf min oldemor. Derfor
fik jeg efter nogen “tovtrækning” og med hjælp fra bl.a.
tidligere islandske postkolleger langt om længe tilsendt
mere end 100 sider om mine aner på Island.

Takket være det gode klima her på øen, Helgas sunde
kost og rimelig motion har vi holdt “skruen i vandet” med
hensyn til helbredet. Vi har begge kort været indlagt på
øens kommunale hospital (dels for hjerteflimmer, dels Og hvilken overraskelse. Mine aner går helt tilbage til
prostata). Fin-fin medicinsk behandling med efterføl- 800-tallet. Jamen der var jo ingen mennesker på Island
gende jævnlig kontrol hos vores faste læge, som bor 5
km. væk nede i landsbyen San Miguel.
Og i sommeren 2020 bestod vi endnu en gang “køre
prøven”, så vi har ret til at styre automobil til sommeren
2025. Det er også nødvendigt, da vi for længst har “pensioneret” vore kære cykler.
Helga er en læsehest med hensyn til gode romaner og
Familiejournalen, som hun får tilsendt fra Danmark. Jeg
læser mere biografier og historie, der knytter sig til mine
frimærkesamlinger (Spanien, Portugal, De baltiske lande
og især Polen).

Slægtsforskning
I årenes løb har jeg her på Ibiza brugt megen tid på
slægtsforskning. På min mødrene side har det været ret
nemt at komme tilbage til ca. år 1700, idet min morfar Helga har julepyntet i lejligheden på Ibiza.
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på den tid? Nej, men man har naturligvis båndene til
Norge i orden. Så nu er jeg pludselig i familie med dronninger og sagnkonger, bl.a. Regnar Lodbrog.
Vi har flere gange besøgt Island, herunder egnen hvor
min tipoldefar har levet. Men tilsyneladende har jeg ingen nulevende familiemedlemmer i Island. Derimod har
jeg i Danmark registreret ca. 40 nulevende medlemmer
af Arngrimson/Arngrimsen-slægten.

Ibiza forever
Vi spiser ikke mere så tit ude på øens mange gode restauranter. Men når vi får gæster, skal vi naturligvis på
restaurant. Det er stadigvæk forholdsvis billigt at leve her
på øen. De evindelige spørgsmål fra familie, venner og
bekendte til os er, om vi har tænkt os at ende vore dage
på Ibiza samt om det er dyrt/billigt at leve her på øen i Mandeltræer i blomst i februar 2021. En sikker forårsbebuder.
forhold til i Danmark.
Vi passer godt på os selv ved at undgå unødvendige
Til det første spørgsmål svarer vi klart, at her bliver vi kontakter. Det er opløftende at iagttage, hvor seriøst
med mindre, der sker helt uforudsete ting. Til “penge- øboerne tager alle givne påbud, samt at der vises hensyn
spørgsmålet” er svaret: Momsen i Spanien (IVA hedder til de særligt udsatte, herunder os to gamle mennesker.
det her) er differentieret. På de fleste fødevarer er den
4 eller 10 procent. På brugsvarer, herunder biler er den Kontakten til familie og venner i Danmark er heldigvis
21 procent. Biler er ca. 35% billigere end i Danmark. stor, idet vi ofte “ser” hinanden på Skype, Facetime mv.
Den grønne ejerafgift ca. 400 kr. årlig. Bilforsikringer og Hvilken teknologisk udvikling! Det har også hjulpet gebrændstof ligger på linje med priserne i Danmark. Den valdigt, at vi omsider har fået indlagt en rigtig god fiberdaglige husholdning er lidt billigere end i Danmark, og netforbindelse.
restaurationsbesøg er væsentlig billigere, især priserne
på vin. Vor lejlighed er på godt 70 m2. De årlige udgifter Vaccinationen mod coronaen er lige begyndt her på
er: Ejendomsskat, inkl. affaldsordning 500 euro, husfor- øen, og det bliver nok først hen mod sommeren, inden
sikring 450 euro, vand 300 euro, el (varme- og airconditi- det bliver vores tur.
on) 1400 euro, grundejerforeningen 700 euro og endelig
Tv, internet og telefoner 2.000 euro. Gang med knap 8 og Lad mig afslutningsvis sige det uden omsvøb: Vi er dødtrætte af coronakrisen. Savner besøg af familien i DanI har beløbene i danske kroner.
mark og til at kunne rejse til både det spanske fastland
og til Danmark.Særlig var savnet ved juletid. For første
Coronakrisen på Ibiza
I marts 2020 lukkede Spanien ligesom Danmark ned for gang i vort 56-årlige ægteskab måtte vi fejre julen uden
mange aktiviteter. I den første tid måtte vi kun bevæge deltagelse af familien. Men Helga fik da pyntet flot op, lios til nærmeste bank, købmand, tankstation og lægen gesom vaniljekransene og klejnerne blev bagt/kogt - og
iført handsker. Nu er handskerne stort set droppet, men spist.
til gengæld kom mundbindet/masken for at blive samSelvom vi ikke just kan rejse lige for tiden, holder vi stedse
men med håndafspritning.
modet oppe, drømmer og lægger planer for fremtiden
Reglerne er indtil udgangen af februar: Mundbind på med lister over steder, der skal opleves i virkeligheden
så snart du forlader din bolig, og til du er hjemme igen. og ikke kun med “fingeren på landkortet”. Og det hjælper
Hold 2 meters afstand. Udgangsforbud fra kl. 20 til kl. 06., også på humøret at se mandeltræerne blomstre, og lige
og alle barer og restaurationer er totalt lukkede. Over- om hjørnet er foråret på vej.
trædelse af reglerne straffes med store bøder. Selvom
smittetallet på Ibiza er lavere end på fastlandet, er situati- Med venlig hilsen
onen stadig alvorlig med stort pres på øens 2 hospitaler. Helga og Stig Arngrimson
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Tekst og fotos: Stig Arngrimson

Kend dit land
Spanien er et kæmpestort land - næsten arealmæssigt
12 gange så stort som Danmark og med ca. 47 millioner indbyggere. Administrativt er landet inddelt i 17 regioner, hvor Helga og jeg bor i regionen Balearerne. Og
det ville være urealistisk at forestille sig, at vi to gamle
pensionister (84 hhv. 82) kunne nå at komme rundt i
alle afkroge af landet. Men vi har ihærdigt arbejdet på
sagen.

stikkerne til Menorcas utallige skønne uberørte bugter,
maleriske fiskerlandsbyer og strande, som jo var tomme
på den tid af året. Menorca er flad, og mange landskaber
ligner de danske med køer og heste på marken, ligesom
øen fremstår mindre spansk, fordi den er præget af engelsk besættelse i 1700-tallet. Dette ses af arkitekturen
i den engelske byggestil, især i den smukke havneby
Macon.

Balearene
Ibiza (på størrelse med Bornholm) kender vi efterhånden som vores egne bukselommer. Vi har cyklet og kørt
i bil i alle afkroge af øen, hvilket har gjort os i stand til at
guide vores i årenes løb mange gæster rundt på øen.

Menorca var en dejlig oplevelse, der absolut kan anbefales andre.

Formentera (mindre end Læsø) ligger ½ times sejlads
fra Ibiza. 2 gange har vi taget bilen med og besøgt øen.
I august, hvor alle de skønne strande er totalt overbefolkede med unge mennesker fra hele verden. Øen er stadig kendt som Hippiernes paradis. Og sidst i september,
hvor der er fredelig og god plads til at nyde de fantastiske hvide sandstrande.

Galicien
En sensommer gik turen til Galicien, der er Spaniens
nordvestlige region.

Med fly Ibiza-Madrid-Vigo. Sidstnævnte by er en af verdens vigtigste fiskericentre. Vi lejede en bil, kørte regionen tynd i en uge og overnattede på dejlige små hoteller. Vi var heldige med vejret, idet Galicien normalt har
megen blæst og ca. 100 regnvejrsdage om året. Vi besøgte den imponerende katedral i Santiago de Compostela, som er endestationen for “Caminoen”, der er en af
Menorca er på samme størrelse som Ibiza, det er lidt verdens mest kendte kristelige pilgrimsrejser.
mere kompliceret at komme dertil. Men helt tilfældigt
læste vi i dagbladet Diario de Ibiza, at der i februar 2010 Navnet Camino betyder “vej” eller “sti” på spansk, og dækblev tilbudt pensionister en uges hotelophold med fuld ker ikke alene over én vej, men over en eller mange forpension, inkl. vand og vin, samt fly tur-retur til 167 euro skellige ruter og veje. Tilfælles har de, at de alle fører til
pr. “snude”.
Galiciens hovedstad, Santiago de Compostela, hvor det
ifølge historien menes, at apostlen Jakob er begravet.
Dette tilbud kunne vi naturligvis ikke stå for, og sammen Costa de la muerte (dødens kyst), der er en del af Galimed 23 andre pensionister drog vi spændte af sted til ciens barske kyst, har fået sit navn, fordi der har været så
Menorca. Lufthavnen ligger i Mahon på øens østside. mange skibbrud langs den forræderiske klippekyst.
Med bus kørte vi ca. 50 km ad den eneste hovedvej til
øens anden store by, Ciutadella, hvor vi blev indkvarteret Helt ude vestpå var det “et must” for os atter at besøge
på et stort hotel sammen med mange andre pensioni- Kap Finisterre. Vi camperede der i 1970 med vore 2 ældster fra alle dele af Spanien. På den måde blev hotelkapa- ste piger. Alt er stort set uændret med de snoede veje,
citeten udnyttet fuldt ud også i vintermånederne.
det ikoniske fyrtårn og den imponerende panoramaudsigt over Atlanterhavet.
Turistbureauet udbød en række dyre udflugter til forskellige steder på øen.
Vi ofrede meget lidt tid på de efter vores mening kedelige byer La Coruna og El Ferrol (Francos fødeby). DeriNu skulle der tjenes ind på gyngerne, hvad der blev sat mod gjorde vi holdt i flere små byer, hvor vi nød godt af
til på karrusellen. Vi deltog alene i en rigtig god teater Galiciens gode køkken med især fisk og skaldyr skyllet
aften, og da alle udflugterne foregik ad hovedvejen, be- ned med meget gode lokale hvide vine (Albariño og Risluttede vi at leje en bil, så vi kunne komme til alle af- beiro).
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Picassos billede “Guernica” er gengivet
på et spansk frimærke fra 1981.

Baskerlandet (Pais Vasco).
Guernica
På en hjemtur fra Danmark til Ibiza
besluttede vi at lægge vejen forbi
Baskerlandet for specielt at besøge 2
byer, nemlig Guernica og Bilbao.
Under den spanske borgerkrig blev
Guernica den 26.4.1937 totalt ødelagt ved et tysk luftangreb. De tyske bombefly kom fra den såkaldte
Condorlegion, der udgjorde Hitlers
støtte til Franco. Ca. 15% af byens
ca. 5000 indbyggere blev dræbt ved
luftangrebet, som var det første af
sin art. Derfor kom Guernica til at stå

Nu, mere end 70 år efter, er det svært
at få øje på den grusomme gerning
i 1937. Men på byens museum er
der rig adgang til at opleve begivenhederne, bl.a. ved et billed- og lydshow, hvor man næsten får gåsehud
over de oprørende rædselsscener
under bombardementet. Guernica
besøges årligt af mange tusinde turister, som er en god indtægtskilde for
som selve symbolet på den totale byen - ja den enes død den andens
krig og den grænseløse terror fra luf- brød!
ten, hvor intet hensyn blev taget til
civilbefolkningen.
Bilbao. Kunstmuseet
Guggenheim
Under indtryk af bombardementet Vores mål med at besøge Bilbao, som
malede Pablo Picasso det verdens- ligger 30 km. fra Guernica, var bl.a. at
berømte store billede Guernica (3,5 opleve kunstmuseet Guggenheim,
meter højt og 7,8 meter bredt), der der i 1997 blev indviet af kong Juan
blev udstillet på Verdensudstillingen Carlos I. Allerede ved ankomsten blii Paris i 1937. Vægmaleriet hænger i ver man overvældet over museets
dag på Museu Reina Sofia i Madrid. ydre størrelse, arkitektoniske og bygJeg har også et eksemplar af male- getekniske kvalitet. Bygningen, der
riet, som er foreviget på et spansk er lavet af flader af titanium, glas og
frimærke fra 1981 i anledning af 100- sandsten, er designet af den ameriåret for Picassos fødsel.
kanske arkitekt Frank O. Gehry.

Det fantastiske
kunstmuseum
Guggenheim i
Bilbao.
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Da han tegnede museet, skulle han efter sigende have
tænkt på halen af en fisk med skinnende skæl, som skulle
henvise til byens traditionsrige indtægtskilder, nemlig
fiskeri og skibsbyggeri, der sammen med den tunge
stålindustri gjorde byen til en af de rigeste i Spanien. De
mange turister kommer i lige så høj grad for at se bygningen end på værkerne indenfor. Vi var overvældede
over både det ydre og det indre, hvor der var udstillet ca.
250, især moderne kunstværker.

Gibraltarstrædet, som forbinder Atlanterhavet og Middelhavet. Siden 1830 er Gibraltar en britisk kronkoloni,
der bestyres af en guvernør udpeget af dronning Elisabeth. Arealet er kun 6,5 km2, og området grænser op til
Spanien på en 1,2 km lang kyststrækning. Højeste punkt
er den ikoniske Gibraltarklippe på 426 meter høj, der har
skaffet tilnavnet The Rock. Herfra er der et imponerende
vista over Europa og Afrika.

Der er ca. 29.000 faste indbyggere i Gibraltar, men hver
Hjemturen gik videre langs den skønne Ebroflod gen- dag kommer ca. 10.000 spanske “gæstearbejdere” til
nem vinregionen La Rioja.
byen for at arbejde i servicesektoren. Kronkolonien lever primært af indtægterne fra de årligt ca. 15 millioner
I byen Tortoso (i det sydlige Catalonien), hvor vi overnat- spanske og udenlandske turister.
tede, havde vi en sjov fodboldoplevelse. I hotellets spisesal var der opsat flere TV, hvor man samtidig med aftens- Igennem årenes løb har der været mange diskussioner
måltidet kunne se Champions League-finalen mellem mellem England og Spanien om Gibraltars tilhørsforManchester United og Barcelona. Gæsterne hujede og hold. Senest i december 2020 er der i forbindelse med
skreg helt vanvittigt, og især til sidst, hvor Barcelona løb Brexit, hvor Gibraltar ikke mere er EU-medlem, indgået
med sejren. Værre blev det dog. Fra vores værelse kunne aftale om, at Gibraltars grænser fortsat vil være åbne som
vi ved midnatstid se ned på swimmingpoolen, hvor flere hidtil.
af gæsterne hoppede i pølen iført alt deres pæne tøj.
Næste dag kørte vi ad Ebro ud til Middelhavet og sydpå En af de største attraktioner på halvøen er de vildtleventil Valencia, hvorfra vi sejlede hjem til Ibiza.		
de ca. 250 berberaber, der holder til på Gibraltarklippen.
Sammen med vores barnebarn, hans hustru og vores oldedreng, som ferierede i Sydspanien, tog vi turen op til
Andalucien/Gibraltar
I 2015 gentog vi den første del af vores cykeltur i år 2000, klippen med en minibus. Det var sjovt at se aberne, der
som er beskrevet i Posthornet nr. 2 /2008. Denne gang med arme og ben forsøgte at stjæle mad, is og nipsting
dog i bil. Vi var nærmest chokerede over, at vi 15 år tid- fra turisterne. Sagnet fortæller i øvrigt, at det engelske
ligere havde turdet cykle på mange af strækningerne i herredømme over Gibraltar vil ophøre den dag, den sidste Berberabe dør!
Andalusien.
Denne gang var målet halvøen Gibraltar, der ligger ved Alt i alt en hyggelig dag i et lille stykke “England”.

250 berberaber holder til på Gibraltarklippen.
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Monumentet i “De Faldnes Dal” til minde om de faldne soldater under den spanske borgerkrig.

De faldnes Dal
70 kilometer nordvest for hovedstaden Madrid ligger
et af Spaniens mest kontroversielle og omdiskuterede
monumenter i Valle de Los Caídos (De Faldnes Dal). Monumentet er rejst mellem 1940 og 1958 til minde om
33.872 faldne soldater fra begge sider under den spanske borgerkrig. Det 152,4 meter høje betonkors er det
højeste kors i verden. Krypten, San Lorenzo de El Escorial,
der er sprængt ind i bjerget, er større end Peterskirken i
Rom.

Madrid. Næste formiddag kørte vi ud til monumentet,
der var så overvældende stort, at vi næsten fik åndenød. En spændende oplevelse, vi ikke ville have været
foruden.

I oktober 2019 blev Francos sarkofag flyttet til en kirkegård udenfor Madrid. Vi fulgte med i en direkte TV-transmission af hele flytningen, der var en vigtig symbolsk sag
for den socialistiske premierminister Pedro Sanchez, som
udtalte, at glorificeringen af diktatoren var en moralsk
fornærmelse, og flytningen et vigtigt skridt for en forsoDa den spanske diktator Generalissimus Francisco Fran- ning med fortiden.
co døde i 1975, blev han begravet dér. Lige siden har der
været evindelige politiske diskussioner om betimelighe- På tur med Postpensionisternes
den af, at Franco, der som hærfører under borgerkrigen Landsforening
selv havde udøvet frygtelige massakrer, skulle ligge be- Helga og jeg vil samtidig benytte lejligheden til endnu
gravet ved monumentet i De Faldnes Dal. I 2018 blev det en gang at takke for deltagelse i EU-kurserne i 2010 til
endelig besluttet, at de jordiske rester af Franco skulle Gdansk i Polen, i 2011 (på afbud i sidste øjeblik) til Prag
flyttes til en kirkegård i Madrid.
og Dresden og i 2013 til Krakow. Alle meget veltilrettelagte ture med gensyn med tidligere kolleger, ligesom
Da vi tit havde talt om at besøge monumentet i De Fald- nye venskaber blev skabt. Per Lindgaard, Peter Andersen
nes Dal, besluttede vi at foretage en udflugt til fastlandet m.fl. gjorde det fremragende.
i november 2018, inden flytningen af Francos sarkofag.
Som sagt så gjort. Vi sejlede med færgen fra Ibiza til Gan- Deltagelse i disse Pensionistkurser kan varmt anbefales
día (syd for Valencia) og overnattede på et hotel nord for til andre medlemmer af PL.
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Foto: Ove Hansen

Aabenraa Postseniorer

Deltagelse i
Julemærkemarchen 2020
– hver for sig
Aabenraa Postseniorer har
siden marts måttet aflyse
mange aktiveteter. Bestyrelsen valgte derfor at tilmelde alle 94 medlemmer
til årets julemærkemarch
– for at støtte op om julemærkehjemmene.
Medlemmerne måtte selv
arrangere turen, enten ved
at følge den sædvanlige
rute gennem byens skove
til fjorden eller selv finde
en anden rute. Aabenraa
har skove på alle sider, og
der er mange muligheder for en god tur ad rigtig mange stier. Vi fik efter
tilmeldingen tilsendt en
pokal som det næststørste
tilmeldte hold.
Ove Hansen

Pokalen for det næst
største tilmeldte hold ved
Julemærkemarchen 2020.
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Tegning: Niels Ole Frederiksen

NATTEN…
En gammelt talemåde siger:
”Du kan da sove, når du bliver gammel…”
Nu, da jeg er blevet gammel
kan ikke sove
når jeg slukker lyset
er det som om
der er et lumsk snigløb
mod mit sanseapparat
tankerne myldrer frem
det er ikke altid
der er en rød tråd i tankerækkerne
jeg vender og drejer mig
i det lønlige håb
at søvnen pludselig
vil indtræffe på en af
LIGGESIDERNE
Men nej
tankerne bider stadig
handlinger der er gjort
ord der er blevet sagt
bliver vendt og drejet
både de gode og dårlige
minder, minder og minder
det er nu godt nok
at have minder
end slet ingen minder at have
minderne bliver altid bedre i dagslys
natten er ikke
nogen god rådgiver
Niels Ole Frederiksen
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Foto: Lånt fra nettet

Den nye
Højskolesangbog
Forfatteren og filosoffen John Engelbrech har sagt ”Vi
mennesker kan ikke flyve, men vi kan i det mindste synge”.
Det synes jeg, er passende indledning til en lille artikel
om 19. udgave af Højskolesangbogen, som jeg netop
har modtaget og flittigt bladret igennem.

I 1975 fik jeg min første ansættelse i højskolen. Det var
på Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Her var skolens lærere og forstander en dag i august 1975 inviteret til et
højskolekonvent på Rønshoved Højskole om den netop
udgivne 16. udgave af Højskolesangbogen. Den gamle Hans Harder var sammen med sønnen Oscar stadig
Højskolesangbogen er siden 1894 blevet udgivet med medforstander på Rønshoved Højskole.
intervaller af 4 – 15 år. Udgaven før den kommende altså
den 18. udgave af Højskolesangbogen udkom i 2006.
Nu afdøde Per Warming, som senere skrev melodien
til højskolesanghittet ”Du kom med al det der var dig”,
Fra begyndelsen hed sangbogen ”Sangbog for den havde som ny lærer på Rønshoved fået til opgave at
danske folkehøjskole”. Fra den 7. udgave til og med den holde et oplæg om den nye Højskolesangbog. En ikke
nem opgave som ny lærer. Det skal siges, at det var
17. udgave hed bogen ”Folkehøjskolens Sangbog”.
hedebølge det år, og vi deltagere havde før Per WarI 2006 da den 18. udgave kom i handlen hed bogen slet mings oplæg indtaget en grundig frokost, hvor der abog ret ”Højskolesangbogen”. Man droppede om end ikke solut ikke manglede noget, hverken vådt eller tørt. Efter
”folket” så dog ”Folke”. Om der er en dybere mening med frokosten blev vi gelejdet op i foredragssalen i toppen af
dette fravalg, er jeg ikke bekendt med. Men med mit hovedbygningen. Heroppe kunne vi skue ned over
kendskab til det udvalg, der har siddet i sangbogsudval- Flensborg Fjord mod det tabte land, og så var det djæget, så skal de nok have en udredning på denne ude velsk varmt.
ladelse.
Vi var vel en 50 – 60 deltagere og forstander Hans Harder
Det er FFD, Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark, der sad på første række og kom med tilråb under Per Warer udgiver af Højskolesangbogen, og det er også FFD, der mings oplæg. Tilråb som, ”hørt, enig, ja det er rigtigt”.
udpeger sangbogsudvalget. Formanden er tidl. højsko- Jeg må ærligt tilstå, at vi var, ikke kun mig, men alle var
leforstander Jørgen Carlsen, som i øvrigt også var menigt godt sat til af hedebølgen og især det overdådige fromedlem af udvalget til den 18. udgave, men denne gang kostbords herligheder. Men det jeg erindrer mig, var Per
som formand. Udvalget består af tidligere højskolefor- Warmings angreb på Højskolesangbogens mange udestander Jørgen Carlsen (formand), radiovært og pianist ladelser, især de historisk sønderjyske sange, og at man
Mathias Hammer, forstander på Ollerup Musikefterskole stor set havde beholdt alle Jeppe Aakjærs sange. En af
Mette Sanggaard Schultz, forfatter Dy Plambeck, musi- anklagerne gik på, at man slet ikke burde synge Aakjærs
ker og komponist Anne Eyermann og højskoleforstander sange på en dansk højskole, for de var for socialistiske.
Sangbogsudvalget blev beskyldt for det værste næst
Søren Launbjerg.
efter landsforræderi, og især et navn fra udvalget blev
Det er altid spændende og se, hvad udvalget har taget nævnt igen og igen, det var Jytte Engberg fra Båring Højmed af nye sange, men det er i grunden mere interes- skole. Men den hede augustdag i 1975 anede jeg ikke,
sant at se, hvilket sange de har udeladt. For det er netop hvem denne Jytte Engberg var. Men det blev jeg meget
udeladelserne, der giver anledning til stor offentlig de- snart klar over.
bat og beskyldninger om smagsdommeri. For er der
noget, man kan hidse sig op over, er det, hvis udvalget Året efter fik jeg nemlig en læreransættelse på Båring
fravælger sange, man har sunget i mange år og holdt af. Højskole, hvor jeg blev kollega med omtalte Jytte Eng-
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berg. Jeg spurgte selvfølgelig ind til Jyttes opfattelse af
de mange angreb og udfald. Jytte Engberg tog det bemærkelsesværdig roligt, for hun var fuld ud klar over den
vrede den 16. udgave have afstedkommet. Så hvad jeg
kunne fortælle om Rønshoved Mødet forbavsede hende
ikke, ja Jytte Engberg rejste faktisk rundt i div. foredragsforeninger, friskolekredse og højskoler og forsvarede den
16. udgave af Folkehøjskolesangbogen.
Når ret skal være ret, så blev der skåret kraftigt fra og i
den 16. udgave, og det har også efter min opfattelse
været den ringeste sangbog, jeg har oplevet i min tid.
Ikke at jeg kan sige, at al skyld kan lægges på udvalget,
de arbejdede jo ud fra det kommissorium de havde fået
fra FFD, hvor udvalget skulle reducere sangbogen med
godt 300 sange, finde nye sange, og så skulle der tilmed
udenlandske sange med i højskolesangbogen, hvilket
ikke gjorde det nemmere for udvalget. De sønderjyske
højskoler udgav senere et tillæg, hvor man mangfoldiggjorde de sange, der var blevet udeladt. Hvis man kommer rundt i genbrugsbutikker i dag, så vil man ofte støde
på 16. udgave af bogen. Den er lidt tyndere end de øvrige og har et blank omslag.
Da det for nogle år siden blev besluttet at udgive en ny
sangbog i 2020, så blev der opfordret til at alle kunne
sende max. ti sangforslag ind til udvalget inden 31. dec.
2019. Der blev sendt 3109 sangforslag ind. I al ubeskedenhed, så sendte jeg også ti forslag med en begrundelse.
Mine forslag kom ikke gennem nåleøjet for sangbogsudvalget. Jeg havde dog håbet, at i det mindste mit forslag
med Sigfred Pedersens sang ”Hvornår er der dejligst i
Danmark” ville blive medtaget. Men det gjorde den ikke.
Retfærdigvis har man medtaget ”Nu lokker atter de lange veje” og Sigfred Pedersen er nu endelig ,53 år efter sin
død, blevet repræsenteret i Højskolesangbogen.
Den nye sangbog indeholder i alt 601 sange. Det er 29
flere end i 18. udgave. Der er 125 sange der er kommet
ud, og 150 nye sange medtaget. Den mest omtalte sang,
som er gledet ud er Shu Bi Duas Danmarkssang. Flere andre med den er væk, måske vil vi, som tiden går, finde ud
af om udeladelserne virkelig mangler. Et par sange, jeg
umiddelbart (måske) kommer til at savne, er: ”Ind under
jul” og ”Våren er i luften”, men hvad, mon ikke jeg og den
øvrige sangglade verden klarer det også. Jeg bemærker
også at Thorkild Bjørnvigs sang ”Hvad er år og hvad er
alder” skrevet til Seniorhøjskole i Nr. Nissum er gledet du.
Det forstår jeg meget vel.

Kim Larsen kommer med igen. Selvfølgelig. Denne gang
med en af hans sidste sange, som også udkom på Kim
Larsens sidste CD/LP-plade. Det er sangen ”Den lige vej”,
hvor de første linjer lyder: ”Når min regnskab det skal
gøres op/ så tror jeg nok Vorherre får en prop/for jeg
har syndet så det stod i stænger/men det gør jeg ikke
læng’re….Jeg vil vurdere, at denne sang godt kan gå
hen og blive den kommende begravelsessang, til erstatning for ”Om lidt bliver her stille”. Ja, måske den ligefrem
ad åre vil finde vej til Salmebogen. Men det er nok lidt for
tidligt og for dristigt at spå om den slags. Det tog trods
alt 62 år, inden man besindede sig at tage Jakob Knudsens ”Se nu stiger solen” med i Salmebogen.
Den mest opsigtvækkende sang ”Ramadansangen” bliver der ikke levnet megen ære, men jeg synes, den er ok,
og at den skal med i denne samling. Hvor ellers? Flere
har været ude med den poetisk rive og sige, at det er et
elendigt digt. Jeg synes, det er meget godt – ”Nu rammer dagen København/RAMADAN i København.”
Den 18. udgave af Højskolesangbogen blev solgt i
400.000 eksemplarer. Det er vist Danmarksrekord for
solgte sangbøger, eller bøger i det hele taget. Sang
bogen er blevet solgt bredt, så det er ikke kun høj- og
efterskolerne, der køber bogen, men også sognehuse,
forsamlingshuse, virksomheder og ikke mindst private
der har købt eller køber sangbogen. Coronakrisen og
Phillip Fabers morgensang i foråret har udvidet det folkelige kendskab til fællessangen, som nok vil kunne aflæses salgstallene.
En lille fejlskud, men i min optik et grimt signal at sende,
er, at bogen ikke længere trykkes på et dansk trykkeri,
men på et trykkeri i Holland. Hvorfor det er nødvendigt,
forstår jeg bare ikke.
Alt i alt synes jeg, der er foretaget fornuftige valg og
fravalg. Uanset hvem der har foretaget valgene og ikke
mindst fravalgene, vil Højskolesangbogen give anledning til debat, for det underlige ved tradition er netop, at
hvis ikke den bliver fornyet en gang imellem så dør den.
Og det skulle den jo nødig.
Niels Ole Frederiksen
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Foto: Pernille Ottesen, Rørvig Centret

Tilmelding til forårets
kurser i Rørvig

EFTER EN VINTER I CORONAENS TEGN, HAR VI NU PLANLAGT TO KURSER I
FORÅRET. VI GLÆDER OS TIL AT BYDE JER VELKOMMEN PÅ RØRVIG CENTRET.
Fra mandag den 26. april til onsdag den 28.
april afholder vi kurset ”Tag stilling til Livet”
Vi kan på dette kursus præsentere et helt nyt emne.
Hvad skal der ske, hvis du kommer ud for en ulykke,
bliver syg eller dement? Hvem skal bestemme over
dit liv og dine penge, hvis du ikke selv kan? Mette
Kindberg fra Faglige Seniorer kommer og fortæller
om fremtidsfuldmagter.
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Vi glæder os til igen at byde velkommen til sognepræst Poul Stender, der kommer og holder et levende
indlæg om ”Glæden ved Livet”.
Endelig kan vi se frem til at høre lidt om fagbevægelsen og fremtidens ældre. Dzevad Ramic, formand fra
3F Post, kommer og fortæller.

god tid til aftensmaden. Vores ture
er forskellige afhængig af, hvilket
kursus du deltager på. Vores kursister har drukket kaffe i stuerne på
Dragsholm Slot, kørt med hestevogn i oplevelsescenter Nyvang,
fået en guidet tur i Odsherred eller
besøgt Roskilde Domkirke.
Fælles for vores kurser i Rørvig
er, at vi altid starter med en fælles
god frokost, inden vi tager hul på
det første foredrag. Inden frokosten har du fået udleveret nøglen
til dit værelse.

Foyer på Rørvig Centret.

Fra mandag de 10. til onsdag de 12. maj
ser vi frem til endnu engang at tilbyde
kurset ”Tre kulturer”.
På dette kursus får vi bl.a. besøg af tidligere over
rabbiner, forfatter og foredragsholder Bent Melchior. Han vil fortælle om jødedommen i Danmark.
Forfatter, journalist og samfundsdebattør Fahmy
Almajid kommer og holder et indlæg om danskerne set med muslimske øjne. Endelig vil der være
et indlæg fra Anders Hedelin, hvor vi kommer omkring Buddhismen. Vi har tidligere haft glæden af
alle tre foredragsholdere, og glæder os igen til at
byde dem velkommen.

Kursus Centret ligger lige ned til
Rørvig havn, og der vil altid være
god tid til på egen hånd at udforske nærområdet. Lige uden for døren findes både skov
og strand. Den sidste aften på kurset hygger vi os med
en festmiddag, bestående af 3 retter mad. Kurset afsluttes med frokost.
Vores kurser er ikke planlagt efter en bestemt orden, du
kan derfor sagtens søge om et kursus i vilkårlig rækkefølge.
For Landsforeningens medlemmer er kurset gratis.
Du har mulighed for at deltage med din ægtefælle/
samlever, der ikke er medlem af foreningen, til en pris af
kr. 3.700,00. Deltager du uden ægtefælle/samlever, vil du
få eneværelse.

Du tilmelder dig ved at ringe til Landsforeningens kontor på 75 92 60 23 eller ved at sende en mail til pl@postpensionisterne.dk. Vi skal have din tilmelding senest fredag den 26. marts 2021. Der vil blive sendt information
Begge kurser vil indeholde en tur ud i det blå. Turene ud til alle ansøgere, uanset man er udtaget til et kursus
foregår med bus, hvor vi besøger forskellige kulturelle eller ej.
steder i nærområdet. Vi kører fra Rørvig Centret efter frokost og nyder kaffen undervejs. Vi er tilbage på Centret i Husk at oplyse, hvilket kursus du søger.
Efter hvert indlæg vil der være god tid til at stille
spørgsmål til vores foredragsholdere.

På vores kurser i Rørvig er der tid til
hygge og samvær med tidligere kolleger,
hvor snakken altid går livligt for sig
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Af Per Lindgaard

Et nostalgisk tilbageblik
i disse Corona tider
I disse tider, hvor vi skal holde os hjemme og passe på Hvad bringer vel Posten i Dag?
os selv, kan man godt en dag sidde og falde i staver over Er Tagkamrets Trappe sej at slide paa,
noget, som var en gang. Det gjorde jeg på en grå og Er Vejen knudret langs med Kær og Aa.
Vi kender vor Rute – sæt Foden i Gang!
kedelig dag i december. Jeg kom til at tænke på en ganNu hører vi Posthornets Klang.
ske særlig sang.
I mine mange år på Dansk Postforbunds Kursuscenter
i Rørvig, først som underviser, siden som kursusleder,
har jeg mange morgener deltaget i fælles morgensang
i foredragssalen. Vi sang efter Arbejdersangbogen, som
første gang udkom i 1926, vi brugte 7. oplag, som var
af nyere årgang. I 1985-86 udkom en ny udgave, men vi
fastholdt den gamle i mange år endnu, det skyldes, at i
den nye udgave var den eneste sang, som havde noget
med posten at gøre, blevet fravalgt. Mange kursister på
grundkurserne og andre faglige kurser har sunget sangen.

Sangen er af Joachim Kattrup og er afskrevet, som den
står i sangbogen.
Hvem er Joachim Kattrup? Havde han en særlig interesse
i Postvæsenet? Hvis man søger på nettet, kommer der
følgende frem:
Joachim Kattrup var kendt som ”urmageren i Strands”.
Han overtog sin fars urmagerbutik i år 1900 og drev den,
indtil han fra omkring 1915 var i stand til at leve af sin
store hobby: at skrive. Han skrev talrige artikler i aviser og
blade og udgav såvel digte som romaner.

Jeg er ikke i besiddelse af en udgave af Arbejdersang
bogen, hvor sangen er optrykt, men jeg fandt den i Kattrup havde også efter faderen overtaget et lille hussangbogen ”Landpostbudenes Viser og Sange” fra 1926. mandssted på 6 tdr. land, men det blev hans kone Ane
Marie, der kom til at stå for det lille landbrug. Det grove
og hårde arbejde ved landbruget var svært foreneligt
Når Morgenen tænder sit glimtende Gry
med det fine arbejde med de små hjul i lommeure og
Saa spæner vi Remmen og ta´r fat paany!
andre ure – og så interesserede landbruget nok heller
Er Posten i Orden hvad gør det vel saa,
ikke Kattrup særlig meget.
Om Frakken er rød eller blaa?
Lad Blæsten kun svøbe mellem Bakkedrag,
Ved siden af urmageriet og forfatterskabet var Joachim
Lad Sneen kun hvirvle over Isens Lag.
Kattrup en gudbenådet spillemand. Han spillede violin –
Vi kender vor Rute – sæt Foden i Gang!
og klarinet, på et instrument han selv havde drejet. Han
Nu hører vi Posthornets Klang.
komponerede også selv musik og skrev viser.
Vi kommer med Budskab fra Arbejdets Dag
Forfatterskabet blev gradvist Joachim Kattrups kendeDen sindige, Stræben og de stærke Slag
mærke. Han blev om nogen Molslandets digter. Han
Fra Fremskridtets Sejre og Modgangens Tryk,
skrev 11 børnebøger, talrige digte og syv romaner. Han
Den Byrde, vi har paa vor Ryg!
var hjemstavnsforfatter, med rod i det Mols, som han var
Lad Gade kun hedes under Solens Brand,
et barn af, og som han levede hele sit liv i – bortset fra
Lad Vejen kun dampe som en Sky af Sand
et par udenlandsrejser til Amerika og Holland. Typisk for
Vi kender vor Rute – sæt Foden i Gang!
alt det, han har skrevet, er en ”en positiv livsindstilling og
Nu hører vi Posthornets Klang.
en folkelig optimisme”, og det blev først og fremmest
læst af folk på landet. Kattrups romaner foregår nemlig
I Hverdagens Slid og til Højtidens Fest
på landet, i et miljø, der var under opbrud, men som han
I Majmaaneds Sol og i Oktobers Blæst
idylliserer og ikke stiller spørgsmålstegn ved.
Der ventes med haab under Hjemmenes Tag:
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Kattrups forfatterskab var altså ”ufarlig” og blev netop PS! Et udokumenteret rygte, jeg fik fortalt en gang, var, at
derfor populær, især på den hjemegn, Mols, som han forfatteren og landpostbudet havde en fælles interesse:
beskrev, men netop ”ufarligheden” forklarer også, at han En dram eller to, når posten kom.
i dag stort set er glemt.
–––––
Kommer du til Mols kan du finde Joachim Kattrup-mindestenen. På Karlshøj, i vejkrydset i Vistoft, hvor Knebel- Siden jeg skrev artiklen, har jeg talt med flere forskellige
vejen møder vejen mellem Fuglsø og Thorup, er der et mennesker om, hvordan sådan noget som denne sang
lille anlæg med trapper, der fører op til en stor minde- går i glemmebogen. En af dem jeg har talt med, er min
sten over husmand, urmager, spillemand og forfatter gode ven Allan Pedersen, som i en periode var formand
for Aarhus postbudenes feriehjem i Dyngbylund. FerieJoachim Kattrup, der levede i Strands fra 1874 til 1925.
hjemmet er i dag nedlagt, og på grunden er der bygget
Stenen blev rejst året efter Joachim Kattrups død, i 1926. tre feriehuse.
Den blev fundet på Strandshøje, i skellet mellem Vistoft
og Begtrup marker, hvor den havde været en af randste- Allan har været ved at kigge i gamle papir fra feriehjemnene i en stor, men på det tidspunkt helt ødelagt, sten- met, og har fundet et sangark, hvor sangen er optrykt
med følgende undertekst ”Postsang, ved Dansk Postfordysse. På stenen læser man:
bunds Kongres 1917”. Kongressen blev afholdt i Aarhus
i dagene 28. til 30. juni. Sammen med ”Når morgenen
1926 rejste venner denne bautasten
tænder” er også optrykt Dansk Postforbunds slagsang,
til minde om forfatteren Joachim Kattrup
men det er en helt anden historie, som vi måske kan
f. Strands 1874, d. samme sted 1925
komme ind på ved en anden lejlighed. Arket er fra 1989
Lad håbet lyse og øv dit mod
og et genoptryk af et sangark, som blev brugt ved ferieEr end din gerning kun ringe
hjemmets indvielse i 1949.
den fattigste spire har dog sin rod,
hvor livets kilder de springe.
Kun den fanger sejr, der går frem i striden.
Han døde i 1925, kun 51 år gammel, og allerede året efter blev mindestenen sat over ham under stor festivitas
og avisomtale. Vennen Morten Korch holdt tale ved afsløringen af stenen.
Mange af dem, som har været kursister i Rørvig i sidste
halvdel af firserne og første halvdel af halvfemserne,
kan nok i hukommelsen nikke genkendende til
sangen og måske endda huske melodien. Men
som det er gået med det postvæsen, vi var en
del af den gang, sådan er det også gået med
denne sang, gledet ud i glemslen.
Sidst jeg mindes, at sangen blev sunget i en
større forsamling, var på Dansk Postforbunds
kongres i Kolding i 1998, her blev sangen,
sammen med en særlig kongressang skrevet til lejligheden, sunget med ledsagelse af
musik fra gruppen Godtfolk.

Posthornet nr. 1 2021 | 19

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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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer booking af Postens ferieboliger. Ferieboligerne
bookes pr. telefon (bort set fra de tre årlige lodtrækningsrunder).
Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at booke, så ring til os
(Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.
Booking af en feriebolig
Returnering af nøgle
Booking af ferieboligerne foregår pr. telefon. Dog bortset fra når der er lodtrækningsrunder. Der skal ansøgningen indsendes til os.
Efter sommerlodtrækningen havde vi utroligt mange
telefoner og selvom vi gjorde hvad vi kunne, var det
umuligt at undgå lang ventetid. Det fik flere til at sende
os en mail om, hvad de gerne ville booke og at vi skulle
ringe tilbage til dem. Disse mails så vi først, da der kom
ro på telefonen.

Send venligst nøglen
straks efter din hjemkomst og benyt den
lille kuvert, som du fik
tilsendt. På denne kuvert
står et nummer som vi
skal bruge til registreringen og den giver os alle
de informationer vi skal bruge. Husk at frankere kuverten
og at sætte afsender bag på. Dette er vigtigt!

Vi skal derfor præcisere, at selvom Feriekontoret er op Opladning af elbiler
taget på telefonen, kan der ikke bookes via mail.

Betaling for brug af ferieboligen
Når du har
booket en
feriebolig,
sender vi
en bekræftelse til dig.
Nederst i
bekræftelsen står en
kodelinje, som du skal bruge, når du betaler regningen
via din netbank. Denne kodelinje fortæller os alt, hvad vi
skal bruge for at registrere indbetalingen korrekt. Kodelinjen er unik for den specifikke udlejning og kan derfor
ikke genbruges.

Vi oplever en
stigende efterspørgsel for, at
man kan oplade sin el- eller
hybridbil når
man opholder
sig i vores ferieboliger. For øjeblikket er der på grund af brandfare ingen
mulighed for dette.
Vi henviser til de offentligt tilgængelige ladere som findes ved tankstationer, rastepladser og indkøbscentre. En
oversigt over ladere kan findes flere steder på internettet, f.eks. på www.plugshare.com.

Nogle biler kan nød-oplades med en såkaldt ’mormoroplader’, som kan isættes en almindelig stikkontakt. HelHvis du ikke har netbank, har du måske et familiemed- ler ikke disse ladere må bruges i ferieboligerne. Elinstallalem, en ven eller lignende som kan hjælpe dig med tionen skal være specielt dimensioneret for ikke at tage
betalingen. Hvis ikke, skal du gå i banken. Du skal have skade af denne brug.
vores brev med, da kodelinjen skal bruges til betalingen.
Vi undersøger økonomien og de praktiske muligheder
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til for at etablere mulighed for opladning af el- og hybriddig, før din indbetaling af bookingen er registreret hos biler, herunder brug af nødlader/mormorlader. Indtil anos. Der kan derfor forekomme meget korte betalings det eventuelt besluttes, er det ikke tilladt at oplade via
frister.
ferieboligens elinstallation.
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Sker det alligevel, vil det være et brud på reglerne for
at bruge feriehusene og overtrædelse vil kunne få konsekvenser for retten til at booke ferieboliger. Du vil desuden blive pålagt en regning for el-eftersyn samt regning for strømforbruget.
…så lad venligst være med det!

Nye ferieboliger
TJM Forsikring har købt et hus på Bjergmosevej 8, 4500
Nykøbing Sjælland. Området hedder Klint. Boligen vil
blive omtalt som ”Klint” i vores materialer.
Boligen er ved at blive gjort klar. Der skal bl.a. bygges et
skur, etableres terrasser og der skal indkøbes nye møbler
m.m.

Rejser til Storbritannien efter Brexit
Hvordan rejsefor- Vi håber at være klar til maj, men vintervejret driller i øjesikringsselskaber- blikket. Lige så snart boligen er klar til booking, vil den
ne forholder sig til blive lagt på hjemmesiden.
Brexit efter overgangsperioden er
lidt forskelligt.
Det er derfor vigtigt, at du undersøger, om dit rejseforsikringsselskab har udvidet deres dækning med Storbritannien fra 2021, særligt hvis der er tale om en rejseforsikring, der kun dækker i Europa.
Husk også selv at tjekke op på, hvordan du er sikret, hvis
du bliver syg i Storbritannien. Det blå sygesikringskort
dækker normalt kun i EU og du skal derfor (formentlig)
købe en privat rejseforsikring for at være dækket ved
Det nye hus som vil blive omtalt ”Klint”.
sygdom og ulykke; lige som hvis du rejser til øvrige lande uden for EU.
TJM Forsikring har også købt et hus i Egernsund i Sønderjylland med udsigt til Flensborg Fjord. Adressen er
Rejse-/afbestillingsforsikring
Marinavej 24. Handlen er ikke endelig godkendt i Erhvervsstyrelsen, men det forventer vi sker snarest. Vi håber på at kunne tage huset i brug til maj/juni 2021.
Boligen vil blive omtalt som ”Egernsund” i vores materialer.

Vi vil opfordre til, at der tegnes en rejse-/afbestillings
forsikring således, at du ikke mister dine penge, hvis
uheldet skulle være ude og ferieboligen må afbestilles
f.eks. på grund af sygdom hos dig selv eller dine nærmeste.
Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere, da
vilkårene kan være lidt forskellige fra selskab til selskab.
Hvis du ikke har en forsikring, anbefaler vi, at du kontakter TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28.
Det nye hus som vil blive omtalt ”Egernsund”.
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Martofte – Huset har fået installeret en varmepumpe,
Renoveringer m.m.
Siden sidste blad, er der sket en del renoveringer i man- hvilket var veltrængt.
ge af vores ferieboliger, både i Danmark og i udlandet.
Prag – Der er sket en totalrenovering af begge badevæSe det herunder.
relser på 1. sal og toilettet i stueetagen.
Ferieforeningen
I skrivende stund er voLangeland, renoveret - Vi er i gang med at udbygge terres tilsynsførende ved at
rasserne i alle tre boliger. De står klar, når vi starter sægøre de sidste ting færsonen.
dige.
Odder, Dyngbylund – Der er kommet nye skydedøre og
Vi har forsøgt at udnytte
en del af vinduerne er udskiftet.
tiden med pandemien
til en renovering, men
Blåvand, Hvide Hus – der er kommet lidt nye møbler,
har været udfordret
nemlig to nye lænestole med fodskamler og en ny reol.
med arbejdsstop, mangel på gode håndværkere og problemer med
leverancer m.m. Renoveringen har derfor været meget langsommelig.
Barcelona – Der er i skrivende stund ved at blive etableret nye badeværelser samt nyt køkken.
Vi har også her forsøgt at udnytte tiden med pandemien
til en renovering, men har været udfordret med arbejdsstop, mangel på gode håndværkere og problemer med
TJM forsikring
Ny Blåvand – Nyt køkken med hårde hvidevarer er in- leverancer m.m. Renoveringen har derfor været langstalleret. Derudover er der kommet en del nye møbler; sommelig
spisebord, spisebordsstole, reol og to lænestole med
Malaga – Vi har fået anlagt ny terrasse, da der flere steder
fodskamler.
var opstået risiko for vandgennemtrængning til etageDet nye køkken har gjort underværker. Boligen fremstår adskillelsen.
nu lys og indbydende.
Nye møbler – Blåvand, Hvide Hus.

Ny terrasse – Malaga.

26 | Posthornet nr. 1 2021

Ansøgning til deltagelse i lodtrækning om
ferieboliger

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”.

Ansøgning sendt via mail
Hvis du vælger at sende ansøgningen til
os pr. mail, skal den sendes som en pdffil ellers deltager du ikke i lodtrækningen. Hvis du ikke kan sende på denne
måde, skal ansøgningen sendes pr. brev.

Husk, at vi skal have begge sider af ansøgningen, ellers deltager du ikke i ansøgningsrunden.

Afbestilling af booket feriebolig
Hvis du skal melde afbud
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Feriekontoret på feriekontoret-kbh@3F.dk
på baggrund af Covid-19
skal vi bedes om, at du
sender os en mail på ferieDet er yderst vigtigt at huske side 2 (samtykkeerklærinkontoret-kbh@3f.dk hvor
gen).
du skriver f.eks. ”Jeg ønsker
Hvis samtykkeerklæringen ikke er udfyldt og returne- at melde afbud til feriebolig ?? i uge ?? – mit reg. og kto.
ret til os sammen med ansøgningsskemaet (sendt eller nr. er ??
scannet), deltager du ikke i lodtrækningen og vi kontakter dig ikke, da vi skal bruge alt for meget tid på det. Angiv gerne årsagen og oplys selvfølgelig navn og cpr.
nr. (eller bookingnr.).
På ansøgningsblanketten beder vi venligst om, at du Oplys også, om du har en afbestillingsforsikring eller ej.
skriver med BLOKBOGSTAVER. Det gør vi ikke for at genere dig, men for at sikre os, at vi skriver dine oplysninger Hvis dit afbud skyldes Udenrigsministeriets rejseforbud,
skal din afbestillingsforsikring (som ofte er et tillæg til din
korrekt ind i systemet.
rejse-forsikring) dække halvdelen af det indbetalte beHerunder ser du et eksempel på, hvordan en ansøgning løb. Vi dækker den anden halvdel. Dit forsikringsselskab
tit ser ud (og denne er faktisk ikke slem) og hvordan vi skal bruge dokumentation og til det skal du bruge den
gerne ser, at den er udfyldt. Blokbogstaver gør den me- bekræftelse, som vi sendte til dig i forbindelse med din
get mere læsbar. En enkelt forkert prik eller streg i mail- booking.
adressen har kæmpe betydning. Ansøgningen på billeNår din sag hos forsikringen er færdigbehandlet, bedes
det er selvfølgelig fiktiv.
du sende os en kopi af udbetalingen og vi vil returnere
dig den halvdel, som du er berettiget til hos os.
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.

Corona-situationen udvikler sig hele tiden. Følg altid
myndighedernes anvisninger. Vi anbefaler, at du holder
dig orienteret på følgende hjemmesider:
Udenrigsministeriets rejsevejledninger
Sundhedsstyrelsen
Statens serum institut
WHO

I sommerlodtrækningen modtog vi 721 ansøgninger,
som manuelt skulle tastes ind.
Vi bruger rigtig meget tid på at ”opklare” utydelig skrift.
Vi vil derfor opfordre dig til lige at bruge 2 minutter længere tid på at udfylde ansøgningen i en læsbar udgave.
Nemlig en tydelig skrift i BLOKBOGSTAVER. Tak.

Ankomst og afgangstider
Vi oplever desværre en stigende tendens til, at vores
ankomst- og afgangstider ikke overholdes. Det er ikke
acceptabelt. Vores tilsynsførende planlægger deres arbejdstid efter vores tider og det kan være til stor gene for
dem, når brugerne ikke har forladt boligen som reglerne
foreskriver. Vi oplever jævnligt, at den næste bruger af
ferieboligen ikke kan få adgang til tiden og at brugerne
tager boligen i brug før tid.
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Vi skal stærkt opfordre til, at de tider som står i bekræftelsen overholdes. Hvis det ikke sker, kan vi blive nødsaget
til at pålægge et gebyr for overtrædelsen samt at du bliver ”blacklistet” hos os hvilket indebærer, at man ikke kan
booke hos os mere.

På www.feriekontoret.bookhus.dk kan du også se de ledige uger (grønne). Denne side er dynamisk og opdateres hele tiden. Postens boliger har nr. 1 – 69.

Postens ferieboliger kan bookes af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer fra PPL (Postpensionisternes
Landsforening). For at booke TJM Forsikrings ferieboliLedige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, ger, skal du være betalende forsikringstager.
hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på
”Ledige uger” som ligger øverst på siden – den bliver Du kan se postens billeder m.m. af ferieboligerne på
som hovedregel opdateret hver dag ved fyraften. De www.3fpost.dk og www.feriekontoret.bookhus.dk
røde uger er forbeholdt jer postmedlemmer og vil blive
åbnet for andre 3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse
undtagelser.

Sådan foregår
lodtrækningen
Ansøgningen
Alle ansøgninger indtastes i Feriehusprogrammet.

Brug af point
Ved hvert årsskifte bliver alle tildelt et point.

I programmets database, er alle ansøgningsberettigede Man kan maksimalt optjene 10 point.
lagt ind.
Hvis man booker en bolig i højsæsonen (uge 25 – 32 +
Den enkelte kan kun indtastes én gang, så man kan ikke 42), nedskrives der med tre point - uanset om man vinforøge sin chance ved at indsende flere ansøgningsske- der i lodtrækningen eller booker efterfølgende.
maer.
Det koster ikke point at booke uden for højsæsonen.
Lodtrækningen
Lodtrækning sker blandt alle tre fonde samtidig. Dog un- Man kan ikke gå i minuspoint og man kan godt være
der forudsætning af, at du er berettiget til at søge blandt heldig at vinde, selvom man har nul point.
TJM Forsikrings ferieboliger og dermed er forsikringstager.
Systemet vil altid forsøge at tilgodese dem med højst
pointantal.
Hvis du er forsikringstager, skal du huske at bekræfte dette (ved afkrydsning på ansøgningsskemaet) samt notere Skiftedag
dit policenummer (f.eks. din indboforsikring).
Skiftedagen i ferieboligerne er søndag. Dog med undtagelse af Bad Gastein, Østrig hvor skiftedagen er lørdag.
Ønsket uge vil blive forsøgt opfyldt ud fra din prioritetsrækkefølge. Altså uge før bolig.
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14 dages ophold
Frister, betaling og afbud
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres i Fristerne for indsendelse af ansøgningsskemaet samt
kolonnen ”14 dage” ud for stedet.
betalingsfristen fremgår på ansøgningen.
Hvis du ikke vinder et 14 dages ophold, er du automatisk Hvis du vinder i lodtrækningen, vil du modtage en bemed i lodtrækningen om én uge.
kræftelse med en opkrævning. Hvis vi har din korrekte
mailadresse, får du besked pr. mail. Også hvis du ikke har
vundet et ophold.
Minibookning
Minibookning (tre døgn) kan tidligst bookes én måned
Der kan meldes afbud uden betaling frem til betalingsfrifør opholdet.
sten. Ved afbud efter betalingsfristen refunderer vi halvMinibookning kan dog ikke bookes i højsæsonen (uge delen af det betalte beløb. Din rejseforsikring/afbestillingsforsikring dækker muligvis den anden halvdel.
25 – 32 + 42).
Minibookning er torsdag – søndag eller søndag – ons- Du kan afmelde et ferieophold ved at ringe til os på telefon 88 92 33 60 eller ved at returnere vinderbrevet pådag.
skrevet ”Afbestilling”.
Bad Gastein har minibookning onsdag – lørdag eller lørdag - tirsdag.
Pris for bookning af en feriebolig
Der er sæsonpriser og derfor koster en feriebolig ikke det
samme i alle uger.
Ansøgningsskema og ledige uger
Ansøgningsskemaet kan printes ud fra hjemmesiden
www.3fpost.dk – skemaet ligger i øverste ”bjælke”.
Højsæsonen (uge 25 – 32 + 42) koster kr. 500,- mere end
de andre uger.
For at deltage i lodtrækningen skal du udfylde og returnere samtykkeerklæringen, som er en del af ansøgnings- GDPR (Persondataforordningen)
skemaet. Hvis det ikke sker, deltager du ikke i lodtræk- Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som
ningen og skemaet makuleres.
har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af
personoplysninger i Den Europæiske Union.
På hjemmesiden meddeler vi hvilke uger, der er ledige
efter lodtrækningsrunden samt priser og faciliteter for Feriekontoret er pligtige til at følge de regler, som er omhver enkelt bolig.
fattet af GDPR. Der er derfor bl.a. en tilføjelse på ansøgningsskemaet, hvor du skal bekræfte, at du har forstået
Hvis du ikke er heldig at vinde i lodtrækningen, kan du vilkårene for at booke boliger igennem os. Vilkårene vil
se på ”ledige uger” på vores hjemmeside eller ringe til også kunne læses på 3fpost.dk.
os – måske kan vi finde noget andet til dig.
Hvis du ikke udfylder og returnerer samtykkeerklæringen, deltager du ikke i lodtrækningen.
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Pris pr. uge for uge
18 – 24 og 33 - 41

3 døgn
(minibookning)

Pris pr. uge for uge
25 – 32 + 42

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
X

3700
3400
3600
3600
3600
4200
3500
3800
3100
3100
3400
3400
3900
3300
4100
3600
3600
3600
3600
4100
4100
3900
4000
4000
3500

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

4200
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 – efterår 2021 (uge 40 - 42)

FERIEFORENINGEN
Hasle, Bornholm
Kramnitze
Langeland, ombygget
Langeland, renoveret
Langeland, ny
Grenå
Dyngbylund, Odder **
Hejsager
Blåvand, Hvide Hus **
Skyum
Rørvig **
Tutten, Nykøbing Sjælland
POSTFONDEN
Nørlev Strand
Fanø
Hvide Sande
Mols
Liseleje
Udsholdt, Gilleleje
Christianshavn, 4. sal
Christianshavn, stuen
Kramnitze, ny
TJM FORSIKRING
Klint, Nykøbing Sjælland
Samsø
Skagen, Gl. Kirkesti **
Skagen, Lars Bødkersvej
Rømø
Ny Blåvand, Horns Rev
Fjellerup **
Martofte
Oslo, Norge
Norge, Hytten **
Amsterdam, Holland
Berlin, lille, Tyskland
Berlin, stor, Tyskland
Budapest, Ungarn
Lissabon, Portugal **
Marino, syd for Rom, Italien **
Prag, Tjekkiet **
Clichy, Paris, Frankrig
Sankt-Raphaêl, Nice, Frankrig **
Barcelona, Spanien
Benalmadena, Malaga, Spanien **
Greenwich, London, England
Brixton, London, England
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
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
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

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
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
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. Det er tilladt at tage hund eller kat med i de fleste af vores ferieboliger
(tjek på hjemmesiden 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. Det er p.t. ikke tilladt at oplade el- eller hybridbil via ferieboligens installationer. Alle ferie
boliger 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 a llerede 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.

Efterår 2021 – Ansøgning
Ferieforeningen
200
Hasle, Bornholm
6
Kramnitze
400
Langeland, ombygget
500
Langeland, renoveret
600
Langeland, ny
700
Grenå
800
Dyngbylund, Odder
19
Hejsager
20
Blåvand, Hvide Hus
21
Skyum
22
Rørvig
23
Tutten, Nykøbing Sjælland
Postfonden
30
Nørløv Strand
31
Fanø
32
Hvide Sande
33
Mols
34
Liseleje
35
Udsholt, Gilleleje
36
Christianshavn, Kbh., 4. sal
37
Christianshavn, Kbh., stuen
38
Kramnitze, ny
TJM Forsikring
40
Klint, Nykøbing Sjælland
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, England
68
Bad Gastein, Østrig
69
Sarajevo, Bosnien
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Vigtigt … Sæt X på side 2

14 dage

7 dage

Side 2 skal medsendes ellers deltager du ikke!
Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER
Ferieophold efteråret 2021 fra uge 40 – 42 i 2021
for 3F postmedlemmer og medlemmer fra PPL
(Postpensionisternes Landsforening).

Nej
Nej
Nej

Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___
Navn:  ________________________________________
Adresse:  ______________________________________

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
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

Postnr. + by: ___________________________________
Tlf.: __________________ Mobil: __________________
Mail: _________________________________________

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

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 14. juni 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. juli 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 lod
trækningen 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 ferie
boligerne 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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Foto: Lånt fra 3F´s hjemmeside

Ferielegater
Vi gentager succesen fra sidste år
Igen i år har Landsforeningen besluttet at uddele ferielegater. Legaterne uddeles blandt dem, der har vundet
et ferieophold i perioden fra uge 19 til og med uge 39 i Du ansøger om et af legaterne ved at kontakte Lands
foreningens kontor, hvor du oplyser følgende:
sommeren 2021.
Da vi modtog rigtig mange ansøgninger sidste år, har vi
besluttet at udvide fra 15 til 20 legater. Hvert legat
lyder på kr. 1.500,00. Som i 2020 vil vi udtrække 15
legater til sommerperioden, og de sidste 5 vil blive gemt
til vinterlodtrækningen. Legaterne til vinterlodtrækningen vil blive annonceret i Posthornet på et senere tidspunkt.

Medlemsnummer:
Navn og Telefonnummer:
Hvilket hus du har lejet, samt datoen for afholdelse af
ferien:

For at komme i betragtning til et legat, skal du være
medlem af Postpensionisternes Landsforening samt
være udtrukket til at leje en af 3F´s ferieboliger. Bemærk,
at legatet kun kommer til udbetaling, hvis ferien afholdes.

Hvis du er blandt de heldige, der har vundet et legat, vil
du blive kontaktet telefonisk af Landsforeningen. Beløbet
på kr. 1.500,00 vil blive udbetalt, når ferien påbegyndes.

Du kan ansøge pr. mail på: pl@postpensionisterne.dk
eller ved at ringe til kontoret på: 75 92 60 23.

Din ansøgning skal være kontoret i hænde
senest d. 1. maj 2021.

Overenskomst 2021
Resultatet af forhandlingerne mellem Skatteministeren og
Centralorganisationernes Fællesudvalg.
I. Overenskomst-/aftaleperiode
Overenskomster og aftaler fornys for en periode af 3 år
fra 1. april 2021/ overenskomsternes eventuelle senere
udløbstidspunkt.

Med virkning fra 1. oktober 2022 ydes en generel løn
forhøjelse svarende til 0,30% af den samlede faste løn
pr. 31. marts 2021.
Med virkning fra 1. april 2023 ydes en generel løn
forhøjelse svarende til 1,48% af den samlede faste løn
pr. 31. marts 2021.
II. Generelle lønforhøjelser
Med virkning fra 1. april 2021 ydes en generel løn Med virkning fra 1. oktober 2023 ydes en generel løn
forhøjelse svarende til 0,80% af den samlede faste løn forhøjelse svarende til 0,35% af den samlede faste løn
pr. 31. marts 2021.
pr. 31. marts 2021.
Med virkning fra 1. oktober 2021 ydes en generel lønforhøjelse svarende til 0,30% af den samlede faste løn
pr. 31. marts 2021.
Med virkning fra 1. april 2022 ydes en generel løn Stigningerne udmøntes ved forhøjelse af procentregulerinforhøjelse svarende til 1,19% af den samlede faste løn gen. – Reguleringsordningen udmøntes pr. 1. april 2022 og
1. april 2023.
pr. 31. marts 2021.
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NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB
FOR STORKØBENHAVN

Vi kan håbe, at vi hver især vil gøre det bedste, vi har lært
- eller nu bliver anbefalet at gøre, for at stå det igennem.
Kun ved fælles hjælp kan det lykkes.

Program for foråret 2021

Som det ser ud i skrivende stund, er der godt gang i vaccinationerne, og vi kan se frem til en normalisering igen
- men det vil tage tid.

Tirsdag den 30. marts kl. 15.00
Generalforsamling
Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel
ved brev til klubbens medlemmer og bekendtgørelse i
Posthornet.

Vores Nyhedsbrev vil blive fremsendt allerede i starten
af juni måned, og vores udskudte generalforsamling
vil blive afviklet den 22. juni, for så vidt det kan lade sig
gøre.

Tirsdag den 27. april kl. 15.00
Her får vi besøg af direktør for og leder af Politimuseet
Frederik Strand. Han er historiker og forfatter og kender
alt til dansk kriminalhistorie, og ved hvordan efterforskningsmetoderne har udviklet sig gennem tiderne. Han
sætter nutidens kriminalitetsbillede i et historisk og
spændende perspektiv. En særdeles interessant eftermiddag er i vente.

Med disse ord ønsker jeg alt godt for os allesammen
globalt.

Skovturen den 25. maj
går til Karrebæksminde i det skønne Sydsjælland med
efterfølgende sejltur på skibsfartskanalen til Næstved.

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA

Med venlig hilsen
Carsten Majgaard
Formand

Program

KØBENHAVNS POSTSENIORER
Kære alle sammen
Når virkeligheden pludseligt overgår vores
værste mareridt
Hvem havde forudset, at vores ”lille” forening med arrangementer, både i og udenfor 3F-huset, revyer, skovtur,
bankospil og rejser skulle lukkes ned i så lang tid som en
virkelighed og konsekvens, der oprindeligt begyndte i
en helt anden verdensdel og tilsyneladende intet havde
med os i Danmark at gøre?
Pludselig blev Danmark lukket ned på grund af Global
Coronasmitte!
Nu var det jo ikke bare os, men stort set alle foreninger
der led den samme skæbne. Det manglende samvær
med gamle venner og kollegaer har sat sine spor, og det
vil nok fortsætte en tid endnu.
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Vi havde planlagt fødselsdagsfest torsdag d. 18. marts
2021 på Fuglsangcentret, men da vi ikke ved, hvor mange vi må samles til den tid, er vi desværre nødt til at aflyse.
Vi må ikke samles hele bestyrelsen, og så kan vi jo ikke
arrangere festen.
Det var meningen, at vores generalforsamling skulle afholdes på samme tidspunkt, men den bliver udskudt til
december, da alle skal kunne deltage. Nuværende bestyrelse sidder et ekstra år pga. Corona.
Andre arrangementer kan vi først sige noget om, når vi
ved noget mere om forsamlingsreglerne, vi skal muligvis
derhen, hvor vi alle er blevet vaccineret.
Der vil blive sent indbydelser ud, når vi kan arrangere
noget.

Vi ønsker medlemmer og deres familie et GODT NYTÅR.
Coronaen stækker os, året 2020 kunne/måtte vi ikke
afholde planlagte aktiviteter.
Generalforsamlingen i februar udskydes indtil videre.
Bliver der givet tilladelse til større forsamlinger, kontakter vi jer. Vi skal da gerne, om ikke andet, afholde vores
25-års jubilæum den 24. september 2021.
Eftersom arrangementerne i 2020 ikke kunne afvikles,
har bestyrelsen besluttet, at året 2021 bliver kontingentfri.
Inger Lund
Sekretær

VESTERBRO & PAKKEPOSTENS
P ENSIONISTKLUB
Hej alle sammen!
Allerførst håber vi, at I er kommet godt igennem
Corona, jul og nytår.
Vi har savnet jer alle sammen, og jeres hyggelige
selskab ved vores arrangementer. Nu håber vi, at der er
lys forude, og at vi kan få gennemført de sidste arrangementer i denne sæson. Det er jo ikke noget, vi selv
bestemmer, da vi bor i Danmark, hvor de fleste af os
retter os efter restriktionerne i vores samfund.
Torsdag den 25. marts 2021 kl. 11.00
har vi på programmet en rundvisning i Moskeen,
Vibevej 25-27, 2400 NV. Rundvisningen tager ca. 1,5
time. Hovedbeklædning er påkrævet for kvinder, og i

øvrig anstændig påklædning for alle. Husk strømper,
da vi ikke må have sko på i moskeen. Prisen for dette
arrangement er kr. 50,00. Hvis I har lyst, tager vi derefter
på Restaurant Krudtuglen i Husum, vi tager linje 5c
derud. Udgiften til transport, mad og drikke er for egen
regning.

NYT fra
klubberne

PENSIONISTFORENINGEN ’POSTEN’
VEJLE

Løbende tilmelding til Jette på mobil: 25644803 senest
den 16. marts 2021. Husk at give besked, hvis I vil med
videre til Krudtuglen, da vi skal bestille bord.
Onsdag den 28. april 2021 kl. 11.00
mødes vi ved Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362
København K. Entre kr. 90,00. Hvis I er medlem af en
fagforening, er entreen gratis, I skal dog huske kvitte
ring for kontingent. Vi går rundt på egen hånd. Hvis I
har lyst, kan vi spise på cafeen på Arbejdermuseet for
egen regning.
Løbende tilmelding til Jette på mobil: 25644803 senest
den 20. april 2021. Husk at give besked, hvis I vil deltage
i hyggeligt samvær bagefter, da vi skal bestille bord.
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 8.30
er det blevet tid til vores årlige skovtur. Vi mødes på
Sjælør station. Vi kører ud i blå og ender et sted, hvor vi
får noget at spise og drikke. Undervejs serverer vi en lille en til halsen. Der vil være mulighed for at købe øl og
vand på turen. Pris for dette arrangement er kr. 275,00
for medlemmer og kr. 375,00 for ikke-medlemmer.
Løbende tilmelding til Jette på mobil: 25644803 senest
den 19. maj 2021. Vi kan max. være 52 personer, tilmelding er derfor efter først til mølle-princip.
Som sædvanligt er tilmelding til arrangementerne
bindene.
Husk, at dette program er afhængig af, om myndighedernes restriktioner er ophævet. Vi skal nok give jer
besked, hvis vi aflyser.
På bestyrelsens vegne
Lolly
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Aktivitetskalender
Onsdag den 14. april 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag den 15. april 2021

ST
Y
L
F
A

Generalforsamling
Messe C Fredericia

Mandag den 26. – 28. april 2021
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Mandag den 10. – 12. maj 2021
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Tirsdag den 15. juni 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Tirsdag den 17. august – 24. august 2021
Kursus IV – EU-tur
Prag og Berlin

Prangervej 42, 7000 Fredericia

