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Formand

Forår med genåbning og
ja til overenskomstforliget.
EU-dom går Post Nord imod
Coronakrisen har domineret dagsordenen i mere
end et år og har påvirket alle borgere. Der er derfor al mulig grund til at glæde sig over den delvise
genåbning af samfundet i begyndelsen af maj.
Landsforeningens kursus på Rørvig Centret medio maj kunne derfor gennemføres, men generalforsamlingen i april måtte udsættes til den 7.
oktober.

Forliget om en treårig overenskomst
for de statslige ansatte – herunder
statspensionisterne – blev godkendt
ved en vejledende urafstemning i
april. En flertal på 66,5% stemt ja til
forhandlingsresultatet.
Midt i glæden over genåbningen er det vigtigt at
huske på, at vi stadig ikke er tilbage til normalen.
Der gælder forsat en række restriktioner, eksempelvis må langt de fleste festivaler aflyses.
Forliget om en treårig overenskomst for de statslige ansatte – herunder statspensionisterne – blev
godkendt ved en vejledende urafstemning i april.
En flertal på 66,5% stemt ja til forhandlingsresultatet.
Første andel af den aftalte stigning i løn og pension udmøntes den 1.juni 2021 med virkning fra
den 1.april.

EU-Domstolen har underkendt EU – Kommissionen i spørgsmålet om kapitaltilførslen i 2017 på
en milliard kroner til PostNord og fritagelse for
moms. Domstolen finder, at Kommissionen for
disse to forholds vedkommende ikke har indledt
en formel undersøgelsesprocedure i henhold til
EU-traktaten.
EU-Domstolen har således ikke taget stilling til,
om statsstøtten til PostNord er berettiget
eller ej, men Kommissionen skal se på
grundlaget for sin afgørelse igen. Kommissionen har derimod fået medhold i
godkendelsen af den danske stats kompensation til PostNord for befordringspligten.
Coronakrisen har bragt Danmark sammen. Krisen er ikke overvundet endnu,
men vi er kommet langt i fællesskab.
Jeg ønsker alle en god og solrig sommer og håber, at lys og livsglæde må overvinde mismod i
denne for os alle stadig lidt besværlige tid.
Og så glæder jeg mig til at møde rigtig mange
medlemmer på generalforsamlingen til oktober.

Johnny B. Madsen
Formand
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Af Per Lund Simonsen

I vores digitale tid er brevskrivningskunsten næsten gået tabt og med den brevskrivningens
langsomme eftertænksomhed med de fysiske udtryk af håndskrift, breve sendt i konvolutter
med frimærket i øverste højre hjørne.
Men også frimærkets placering blev brugt til i kodesprog at sende beskeder.
En artikel dagbladet Politiken fortæller mere indgående om frimærkesproget.
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2021
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 7. oktober 2021.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 7. oktober 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. september 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 7. september 2021.
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Fotos: venligst udlånt af Peter Post

Erindringer og oplevelser
fra min tid i postvæsenet
Den 1. februar 1961 startede jeg som aspirant i post- De første år var jeg ugift og boede hjemme hos mine
væsenet. Den første dag var jeg med afløser Dalgas Vil- forældre. Som jeg husker det, havde vi mere sne denhelmsen.
gang. Jeg erindrer engang, der var så meget sne, at man
umuligt kunne cykle rundt. Så lånte jeg vores gamle
Det var en drøj tur. Det havde været frostvejr, og nu grå Ferguson, jeg tænkte, den kunne da køre gennem
havde det tøet i et par dage, og der var lige kørt ler på sneen, men jeg blev klogere, der skulle ikke meget til, før
Adelvej, som satte sig godt fast i hjulene. Der var jo grus- hjulene bare kørte rundt på et sted.
vej dengang. så da vi var færdige med ruten, lignede jeg
nærmest en hængt hankat. Ruten var ca. 40 km.
Varde-Grindsted banen blev nedlagt 1. april 1972. Jeg fik
min første postbil og skulle herefter gå ud fra Ansager.
Dalgas var med de første 3 dage, derefter måtte jeg selv
finde rundt, og det var jo før, der var vejnavne og hus- Hævnen var sød
numre.
Oplevelser har der været mange af. Af og til har jeg nok
været en skurk. Erna og Jens Urup var det sidste sted på
Så i begyndelsen måtte jeg spørge, hvor posten kørte ruten, og en dag var Henning murer der. Han var gift
hen derfra, ja, det vidste de snart ikke rigtig. Men det va- med Fru Pedersen, der var både postekspeditrice og starede ikke længe, inden jeg kendte ruten.
tionsforstander. Da jeg kom tilbage til posthuset, sagde

Peter Post spreder reklamer ud, og venter på kreaturerne skal passerer over Markvangen.
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jeg til Fru Pedersen, at Henning spiste frokost hos Erna
og Jens. Hendes kommentar var: ”Sådan noget biks, nu
har jeg spejlet æg til ham, vil du så have den ”?
Jeg sagde pænt ja tak og skyndte mig at sætte Hennings
mad til livs. Så hørte jeg Henning komme, jeg sagde tak
for mad og forsvandt ud ad postdøren, da jeg jo slet ikke
havde snakket med Henning. Det har jeg måttet høre
meget for.
En anden gang kom jeg ned til Anne Marie og Anders
Bang på Tistrupvej. Det havde sneet, og Anne Marie stod
ved loftvinduet, jeg havde ikke set hende. Hun formede
en snebold, lod den rulle ned af taget, og den havnede
lige efter hendes plan – oven i hovedet på mig. Det skulle selvfølgelig hævnes, men hvordan?
Dyrlæge Jensen skulle tage efter-bør fra en ko, og så
skulle jeg holde halen. Hos Tage og Magny Larsen på
Efter nogen tid så jeg, der lå en ”dosmerseddel” på køk- Markvangen.
kenbordet. Mange i dag ved ikke, hvad en dosmerseddel
er, men det er en seddel, hvorpå man skriver det, man
skal handle ind hos købmanden eller brugsen. Nederst køkkenvinduet med kat og torsk dinglende i kattens klør
på sedlen tilføjede jeg 10 advokat, den bedste cigar, og råbte ind til Lone og Erik, at ”her hænger vores aftensman kan få. Anne Marie købte cigarerne, hun troede, det mad.” Anna ringede til Lone sidst på dagen og spurgte,
var noget, Anders havde skrevet, jeg fik en advokat i ny hvornår vi skulle komme og spise. Det var en oplevelse.
og næ, indtil de alle var gået op i røg.
Killingen endte i Annas solarium
En dag på ruten på vej ned til Magny og Tage Markvan- En anden gang kom jeg ud til Olga og Børge på Vejlegen, var Tage ved at lukke køerne ud, og de skulle over vej. Olga stod på trappen, og vi snakkede lidt. Så sagde
Markvangen, så vejen var spærret for posten. Der kom Olga: ”Jeg synes, der er en kat, der mjaver”. Jeg kunne
køer, og der kom køer, til sidst kom Tage. Jeg spurgte ikke høre noget og kørte videre hen til Erna og Jens. Der
ham, hvor mange køer, han havde. Han svarede: ”Det stod Erna ude i gården, og vi kom også i snak. Pludselig
ved jeg ikke, men når den sidste ko er kommet, trænger sagde Erna: ”Jeg synes, der er en kat, der mjaver”. ”Nej,
den første til at komme ind for at blive malket”. Ja, det var nu holder du op, det sagde Olga også”. Men så kunne
Tage i en nøddeskal.
jeg også høre lyden af en kat. Jeg lukkede motorhjelmen
op, og der sad en kattekilling på batteriet, den så meEn anden gang jeg kom derned, kom dyrlæge Jensen get sød ud. Jeg tog kattekillingen ind i bilen og med på
samtidig. Han spurgte efter Tage, men han var ikke posthuset til morskab for mine kollegaer. Da jeg havde
hjemme. ”Så kommer du med mig over i stalden”, sagde afleveret, tog jeg den lille med hjem. Så forestod der en
Jensen til mig. Han skulle tage efter-bør fra en ko, og så større opklaring, hvor jeg havde den fra.
skulle jeg holde halen. Sådanne små job hørte også med.
Jeg ringede de steder, hvor jeg havde fået indbetalingskort.
Hankatten åd min aftensmad
Anna sagde en dag, at hvis jeg traf fiskemanden, skulle jeg købe noget til aftensmad. Jeg traf fiskemanden Jeg tror, det var femte sted, der var bid ude hos Birgit og
omme i byen og købte en torskefilet. Jeg kom ned til Hans Jepsen i Galtho. Birgit sagde, de havde 4 killinger,
Lone og Erik Buhl, som spurgte, om jeg havde lyst til en men børnene manglede en.
kop kaffe, jeg sagde ja tak. Efter lidt snak sagde jeg tak for
kaffe og gik ud til bilen, hvor døren stod åben. Det første, ”Den har jeg, den ligger på solarium inde på Annas sajeg fik øje på, var halen af en stor hankat, som var godt lon, men du skal vide, at det jo koster”. Det varede ikke
i gang med vores aftensmad. Jeg tog fat i kattens hale, længe, inden Birgit var der, men killingen havde fået en
hev den ud, men den slap ikke torsken. Jeg gik hen foran køretur på ca. 15 km
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Fra den sidste dag i byen, jeg cykler som sædvanlig rundt i byen.

Da Søren blev aprilsnar
Margrethe og Søren Mortensen havde en gård på Tistrupvej. Søren og jeg havde til tider nogle ting kørende.
En dag fik jeg ham.

Helene varmede mine tøfler
Karl Smith havde en gård på Vejlevej, og hans bror Verner Smith havde en gård på Hoddeskovvej. De drev
gården sammen og daglig husholdning sammen, som
deres mor stod for. Helene, som hun hed, havde hjertet
Da jeg kom ved middagstid, sagde jeg til Søren: ”Jeg på rette sted.
skulle spørge fra Peder Kruse, om du ville komme om
og trække ham op, han er kørt fast med traktoren”. Det Hun vidste ikke alt det gode, hun ville gøre. Hvis jeg kom
skulle Søren nok, og jeg kunne høre Sørens traktor, da der ved middagstid, og de var ved at spise, skulle jeg
jeg forlod næste sted. Lis og Peder Kruse havde en gård spise med, der var ingen vej udenom.
½ km fra Margrethe og Søren.
Var det i vintertid, stod tøflerne på radiatoren beregnet
Lis fortalte mig dagen efter, at Søren var kommet, da de til mig. Hun tog mit fodtøj og skiftede ud med tøflerne.
sad og spiste og havde spurgt om, hvor han sad? ”Jeg
sidder her” sagde Peder. ”Jamen med traktoren” sagde Karl og Verner havde en søster. Jytte hed hun og var
Søren. Peder fattede ingenting, men det gjorde Lis, hun håndgerningslærer på et forsorgshjem i Børkop, hun
sagde til Søren: ”Er du ikke klar over, det er 1. april”?
kom hjem hver fredag aften. Hende skulle jeg have foran mig. Engang jeg kom på min fødselsdag, sagde hun:
Så stod det 1-0 til mig - så længe det varede.
”Kommer du i dag”. ”Ja, havde du ikke regnet med det”,
svarede jeg. ”Nej, ” nede hos os har de åndssvage altid fri
Engang, jeg skulle med Christian ”Lærkebyg” om i vo- på deres fødselsdag” ! Så kunne jeg gå med den.
res sommerhus, havde jeg parkeret vores bil på Sørens
markvej med tilladelse. Da vi kom tilbage fra sommerhu- Når de havde slagtet en gris, lå der altid en pakke til mig
set, satte jeg mig i bilen for at køre hjem. Men der skete som indeholdt medisterpølse, fars og en flæskesteg.
ikke noget. Så havde Søren klodset de to hjul op, der
skulle sørge for bilens fremdrift. Så stod det 1-1.
Det hjalp ikke, jeg sagde, at det kunne jeg ikke tage
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imod, og Jytte sagde til sin mor, at hun skulle da ikke ”Hvad bilder du dig ind, du kan da holde mange år endnu”, sagde han. ”Ja, det håber jeg også, det er derfor, jeg
sende sand til Sahara.
holder. Der er jo også noget, der hedder den 3. alder”,
Hvert år til jul var jeg ovre ved Helene med en blomst for svarede jeg. Og sådan blev det, jeg var da fyldt 60.
at skønne på hendes godhed mod mig.
Jeg spurgte John, hvornår han holdt? ”Når jeg bliver 60”,
Da hun flyttede på plejehjemmet i Ølgod, besøgte jeg svarede han, og så var vi enige igen.
hende der.
Den sidste arbejdsdag blev en dag, jeg aldrig glemmer.
Hvert år sagde hun, at det nok også var sidste gang, for John havde sagt, at jeg skulle være tilbage fra ruten kl.
til næste år er jeg nok ikke her mere. Det gentog sig år 13.00, så stod han med smørrebrød. Jeg mente ikke, det
var muligt, da jeg jo skulle tage afsked med beboerne
efter år.
på min rute, og var jo så naiv at bilde mig selv ind, at jeg
var nogenlunde godt lidt på ruten. Men blev hurtig kloHelene blev 104 år og var åndsfrisk til det sidste.
gere, jeg så ikke et øje og havde ingen problemer med
at være tilbage til kl. 13.00.
Jeg glemmer aldrig min sidste arbejdsdag
På posthuset havde vi et fantastisk sammenhold.
Alle kollegaer var samlet, og vi nød det gode smørreEngang postmesteren John Thomsen var på besøg, sag- brød. Kl. 14.00 ville kollegaerne ikke spilde mere tid på
de han, at der ikke var meget ved at komme til Ansager, mig, de havde noget, de skulle hjem til, sagde de. Senere
for der var jo aldrig problemer. Han spurgte, hvor tit han kom forklaringen.
skulle komme, jeg svarede: ”Kom en gang om måneden
Anna var også til afskedsfrokost.
og tag rundstykker med, har vi problemer, så ringer vi”.
Midt på sommeren 1999 sagde jeg til John, at jeg ag- Jeg tog afsked med kollegaerne og vi kørte til Skovlund.
tede at stoppe 31/7.

Sidste aflevering til Per og Anna Midtgaard i Hoddeskov - 31. juli 1999 kl. 16.30.
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en plan til om aftenen. Hvad det var,
vidste hun ikke. Jeg parerede selvfølgelig ordre.
Kl. 18.30 kom Bo og Marie efter mig,
og vi kørte ud af byen. Pludselig ringede hans mobil, han sagde: ”Det
var mor, der ringede, at de havde
glemt at tage flaget ned. Om ikke
vi kunne vende og køre hjem for at
tage det ned. Det gjorde vi, og jeg
gik om i haven for at tage flager ned.

Fra frokoststuen den sidste dag på arbejdet, Den Gamle Station i Ansager, der
siges tak for de mange år.

Da vi kom hjem undrede det mig, at og de, der ønskede at hilse på mig,
vore børn og svigerbørn var der, og skulle skrive deres navn på sedlen,
nogle af naboerne var der også.
hvorpå Jonny tog dem med tilbage
til Anna, og hvis jeg var der, skulle
Jeg fik at vide, at jeg skulle gå ind i hun bare spørge, om hun måtte låne
stuen og se ud i haven. Det gjorde toilettet.
jeg.
Anna var ved at spekulere over, om
Der sad 83 mennesker fra ruten ude hun havde taget munden for fuld,
i vores have i 25 graders varme. Da for der kom stadig sedler retur, men
måtte jeg fælde et par tårer og kun- hun klarede det til ug.
ne bedre forstå, at jeg ikke havde set
nogen på ruten. Min alletiders kone Hun havde købt sandwich og kage
havde lavet surprise for mig, og jeg på Skovlund Kro. En rigtig hyggelig
anede intet, jeg fatter stadig ikke, det eftermiddag sluttede kl. ca. 16.30.
kunne lade sig gøre.
Anna sagde, at nu skulle jeg tage
Hun havde sendt sedler med min af- med min gamle mor hjem og hvile
løser Jonny Dahlmann ud på ruten, et par timer, for Bo, vor søn, havde

Hvad så jeg så der? Mine kollegaer
+afløser med påhæng sad bænket
ved et langt bord i haven, klar til at
indtage noget god mad, som også
kom fra Skovlund Kro. Igen havde
Anna taget fusen på mig. Heller ikke
det anede jeg noget om. Vi havde en
hyggelig aften, og kl. ca. 24.00 sluttede en dag, jeg aldrig glemmer.
39 gode år ved postvæsenet var slut,
hvor var de blevet af?
Jeg har aldrig været ked af at gå på
arbejde, ikke to dage var ens. Lønnen var jo ikke så stor, men penge er
ikke alt.
Tilfredshed med det liv og arbejde,
man har haft, kan ikke måles i penge.
Peter Post

Af Per Lund Simonsen

Den kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod mellem
landene i de to militæralliancer NATO og Warszawapagten - anført af hhv. USA og Sovjetunionen
– i perioden fra 2. verdenskrigs afslutning i 1945 til Sovjetunionens opløsning i 1991.

▲

Det blev kaldt en kold krig, fordi supermagterne aldrig kom i direkte væbnet konflikt mod hin
anden, men det kunne sagtens være sket, og som medlem af NATO var Danmark en frontlinje
stat under en atomkrig. I en artikel – Atombunkeren i Rold Skov - i Ældre Sagens medlemsblad
fra december 2020, fortæller Jacob Vedelsby om koldkrigsmuseet REGAN Vest i Rold Skov.
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▲
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Revne i Berlinmuren, hvis fald i november 1989
blev symbolet på afslutningen af Den Kolde Krig.

Foto: Colourbox
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Foto: udlånt af Rørvig Centret

EFTERÅRETS KURSER
PÅ RØRVIG CENTRET
Så er det nu, du har mulighed for at tilmelde dig, hvis du har lyst til at prøve
et af Landsforeningens populære kurser.

Vi tilbyder to kurser i efteråret. Det første omhandler
ældres trivsel og tryghed, og på det andet kursus skal
vi høre om livet med demens samt lidt om, hvordan vi
klare den nye hverdag med telefoner og computere.

Emnerne på vores kurser er altid forskellige, og alligevel
har de en del tilfælles. På begge kurser bliver der arrangeret en tur ud i det blå. Turen foregår med bus, hvor vi
besøger forskellige kulturelle steder i nærområdet.

Fra mandag d. 6. til onsdag d. 8. september 2021

Kursus om ældres trivsel og tryghed.
Vi byder klinisk diætist, Susanne Ross, velkommen som den første foredragsholder på dette kursus.
Susanne er en levende foredragsholder, der bl.a. fortæller, hvordan vi bedst kombinerer vores kostog motionsvaner.
Du kan se frem til et foredrag med Thomas Sloth. Han fortæller om lykke og glæden ved livet.
Thomas har en særlig evne til at fastholde ethvert publikum, så du kan godt glæde dig. En tidligere
kursist udtaler ”det er umuligt at være andet end glad i låget når foredraget er slut”.
Endelig kan du møde tidligere kriminalassistent Johnny Winther, der fortæller om, hvordan vi
kan skabe mere tryghed i hverdagen. Johnny Winther har været ansat i Politiet i 40 år med 24 år i
kriminalpolitiet. Et foredrag, der trods emnets alvor, bringer et smil frem på læben.

Fra mandag d. 20. til onsdag d. 22. september 2021

Den nye hverdag.
Michael Frid er den første foredragsholder på kurset. Michael har en fortid inden for Posten, men er
nu gået på pension. Han fortæller om internettets historie og dens udvikling. Emner som nethandel
og sund fornuft på nettet kommer han også ind på.
I vil også møde Mette Abrahamsen, som er uddannet sygeplejerske og desuden formand for Alzheimers lokalforening i Vestsjælland. Hun fortæller bl.a. om sygdommen og dens symptomer. Et
meget spændende og interessant, men også alvorligt foredrag, som giver et indblik i, hvad sygdommen kan komme til at betyde, hvis den rammer.
På kursets sidste dag kommer Jens Tangaa fra TJM Forsikring og fortæller lidt om selskabets forsikringer samt nyheder. Jens har været ansat i TJM i 35 år, så han har en bred viden om selskabet.
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Efter hvert foredrag er der altid god tid til spørgsmål.
Hvis du ikke allerede kender Rørvig Centret, kan vi fortælle, at centeret ligger midt i den skønne natur tæt på
vandet og det lille færgeleje. Indkvarteringen foregår
enten i enkelt eller dobbeltværelser. Hvis du deltager
alene, kan du altid være sikker på et enkeltværelse. Flere
af værelserne er indrettet med helt unikke temaer. Når
du deltager i et kursus, er der altid tid på egen hånd til
at nyde området. Det sociale er en stor del af kurset. Du
møder tidligere medarbejdere fra Posten og snakken er
altid flydende og livlig

Er du medlem af Postpensionisternes Landsforening er kurset gratis. Deltager du med din samlever/
ægtefælle, der ikke er medlem, vil prisen være 3.700,00
kr. Du tilmelder dig ved at kontakte Postpensionisternes
Landsforening enten på telefon: 75 92 60 23 eller pr. mail
på: pl@postpensionisterne.dk.
Alle spørgsmål omkring kurset skal ligeledes rettes til
Landsforeningens kontor.

Din tilmelding skal være kontoret i hænde senest fredag d. 23. juli 2021. Husk at oplyse, hvilket af kurserne
du ønsker at deltage i. I starten af august vil der blive
Fælles for vores kurser i Rørvig, er at de starter med en sendt breve ud til alle ansøgere, uanset du/I er optaget
god frokost, inden vi går i gang med det første foredrag. eller ej. Der er derefter mulighed for at skrive sig på venDen sidste aften hygger vi os ekstra med en 3-retters teliste, i fald der skulle komme afbud.
festmiddag. Kurset afsluttes med frokost.
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Foto: Kaj Erik Larsen

Postvæsenets Pensionistklub Nibe

Sommertur til
Sebber Kloster
2020 blev et mærkeligt år. Vi fik lige
afholdt vores første klubmøde, derefter gik alt i stå. Så kom der en åbning af samfundet igen, og så blev vi
klar til vores sommerudflugt.
Når vi skal finde et sted for sådan
en udflugt, har man nemt ved at se
langt væk ”altså gå over åen efter
vand”, og det var tæt ved at ske for
os.

Aftalen kom i hus, og datoen blev 18.
juni 2020, hvor solen skinnede om
kap med smilene fra de fremmødte.
Vi var 25 deltagere, som mødte kl. 10.
Vi fik set bygningerne og fortalt om
stedet. Hovedbygningen rummer lokaler til mindre selskaber og værelser
til overnatning. Der er en gammel
nyrenoveret bindingsværksbygning.
Den bestod i gammel tid af vognhus
og grisestald, og er nu den flotteste
og meget særpræget restaureret
bygning. Et par ting, som skiller sig
ud, er døren fra værelse til badeværelse, som er en rulledør, som da der
var stald. Nødudgangen fra hvert
værelse er en lem, som kan minde
om, da der var grise, der skulle have
adgang til det fri.

Sebber Kloster.

Der er også en lille vingård, som vi
skulle se. Det er Jespers far, der har
startet den, og han fortalte om dyrkning og fremstilling af vin. Der blev
serveret smagsprøver af vin fra to årgange, og de smagte godt.
Tilbage på terrassen blev der serveret smørrebrød, snaps, øl, vand og
kaffe. Den gode oplevelse gav anledning til megen god snak. Sangstemmerne blev også godt brugt, da
vi gerne synger et par sange, når vi
mødes.

Men næsten lige udenfor vores dør
ligger dejlige Sebber Kloster, det var
lige stedet for en god sommerudflugt. Kontakten til stedet var også
En rigtig dejlig dag med gode kolnem, da vores tidligere kollega Jeslegaer og ægtefæller. Et spændende
per er ansat der, vi kalder ham for
sted, som varmt kan anbefales.
”klosterforvalteren”, han har med udlejning at gøre sammen med værtBestyrelsen
I den ene ende af bygningen er der
inden Lotte.
Postvæsenets Pensionistklub Nibe
mødelokale, i den anden ende af
bygningen er der ”slyngelstue” med
bar og billard. Får man ikke nok fra
baren, ”så man bliver lidt skæv”, kan
man blot se på vægge og loft, for så
bliver man skæv, da de følger husets
sætninger efter mere end 100 år. Til
store fester er der en stor staldbygning indrettet med loft til kip.

Gåtur mellem vinstokkene.
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Da den meget spændende rundvisning var forbi, var der tid til en kop
kaffe på hovedbygningens terrasse,
hvor der er en flot udsigt ned gennem parken og langt ud over Halkær bredning. Der findes en fremragende golfbane, hvor Sebber Kloster
Golfklub holder til. Den besøgte
postklubben for 3 år siden.
Frokost på terrassen.

Postvæsenets Pensionistforening i Fredericia

Udflugt til
Søby brunkulsmuseum
og Kongernes Jelling
Torsdag den 6. maj 2021 kørte vi med Viking Bus, som er Efter at have nydt vores madpakker, kørte vi til Jelling. Vi
fik tjekket vores Coronapas m.m. og havde derefter frit
nyt navn for busserne.
spil til museet, som er bygget der. Vejret var mest til det
Vi havde en rigtig god chauffør, som sikrede os en beha- indendørs.
gelig tur. Der var rigelig plads til os i bussen, da der kun
var 21 deltagere. Vi havde regntøj og madpakker med, Bagefter gik vi på Jelling Kro og drak kaffe. Vi var de første
busgæster i denne sæson, så de var meget glade for at
og der blev brug for begge dele.
se os, eftersom der havde været tvangslukket i så lang
Efter ankomst til Søby fik vi en fortælling om Brunkuls tid. Vi må håbe, at tiden med sprit og mundbind snart
tiden af en fremragende guide, som kørte os en tur i hele får en ende.
området.
En god tur trods regn og det lille antal deltagere.
Jens Erik Christensen

Nyt fra Landsforeningen

Udsættelse af
EU-turen 2021
Det er med beklagelse, at vi er nødsaget til at udsætte
turen til Prag og Berlin, der skulle have været afviklet i
august. Corona ‘en har desværre stadig godt fat ned
igennem Europa, og selvom alle deltagere sandsynligvis
er færdig vaccineret på rejsetidspunktet, kender vi ikke
på nuværende tidspunkt restriktionerne i de forskellige lande. Derfor bliver det for usikkert at gennemføre
turen.

Både Nilles rejser og Landsforeningen mener ikke, at
turen kan afvikles, som vi ønsker og plejer. Derfor bliver
turen udsat til 2022, hvor den igen annonceres i Post
hornet. Til den tid skal tilmelding ske på ny.
Vi ærgrer os naturligvis over udsættelsen, men en stor
del af turen er det sociale samvær, som pt. bliver svært
at gennemføre.
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer bookinger af Postens ferieboliger. Ferieboligerne
bookes pr. telefon (bort set fra de tre årlige lodtrækningsrunder).
Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at booke, kan du ringe til os
(Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.
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!

Vinteransøgningen/-lodtrækningen
Vi skal derfor præcisere, at selvom Feriekontoret er op
Det er nu tid til at søge for at
taget på telefonen, kan der ikke bookes via mail.
deltage i vinterlodtrækningen
som gælder for uge 44 i 2021
– uge 16 i 2022.
Betaling for brug af ferieboligen
Når du har
Læs venligst om Egernsund i
booket en
afsnittet ”Renoveringer m.m”.
feriebolig,
sender vi
en bekræf- Ansøgning sendt via mail
telse til dig.
Hvis du vælger at sende ansøgningen til
Nederst i
os pr. mail, skal den sendes som en pdfbekræftelfil ellers deltager du ikke i lodtrækninsen står en
gen. Hvis du ikke kan sende på denne
kodelinje, som du skal bruge, når du betaler regningen
måde, skal ansøgningen sendes pr. brev.
via din netbank. Denne kodelinje fortæller os alt, hvad vi
skal bruge for at registrere indbetalingen korrekt. Kode- Ansøgning til deltagelse i lodtrækning om
linjen er unik for den specifikke udlejning og kan derfor ferieboliger
ikke genbruges.
Hvis du ikke har netbank, har du måske et familiemedlem, en ven eller lignende som kan hjælpe dig med
betalingen. Hvis ikke, skal du gå i banken. Du skal have
vores brev med, da kodelinjen skal bruges til betalingen.

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
Vi gør opmærksom på, at vi ikke kan sende nøglen til
dig, før din indbetaling af bookingen er registreret hos
os. Der kan derfor forekomme meget korte betalings Det er yderst vigtigt at huske side 2 (samtykkeerklærinfrister.
gen).
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Hvis samtykkeerklæringen ikke er udfyldt og returne- Opladning af elbiler …. nyt siden sidst
ret til os sammen med ansøgningsskemaet (sendt eller
Vi oplever en stigenscannet), deltager du ikke i lodtrækningen og vi konde efterspørgsel for,
takter dig ikke, da vi skal bruge alt for meget tid på det.
at man kan oplade
sin el- eller hybridbil
når man opholder
På ansøgningsblanketten beder vi venligst om, at du
sig i vores ferieboliskriver med BLOKBOGSTAVER. Det gør vi ikke for at geger. For øjeblikket er
nere dig, men for at sikre os, at vi skriver dine oplysninger
der på grund af brandfare ingen mulighed for dette.
korrekt ind i systemet.
Herunder ser du et eksempel på, hvordan en ansøgning
tit ser ud (og denne er faktisk ikke slem) og hvordan vi
gerne ser, at den er udfyldt. Blokbogstaver gør den meget mere læsbar. En enkelt forkert prik eller streg i mailadressen har kæmpe betydning. Ansøgningen på billedet er selvfølgelig fiktiv.

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. Heller ikke disse ladere må bruges i ferieboligerne. Elinstallationen skal være specielt dimensioneret for ikke at tage
skade af denne brug.
Vi undersøger økonomien og de praktiske muligheder
for at etablere en løsning for opladning af el- og hybridbiler.
Indtil oplader eller anden lademulighed er etableret, er
det ikke tilladt at oplade via ferieboligens elinstallation.

Sker det alligevel, vil det være et brud på reglerne for
at bruge feriehusene og overtrædelse vil kunne få konVi bruger rigtig meget tid på at ”opklare” utydelig skrift. sekvenser for retten til at booke ferieboliger. Du vil desVi vil derfor opfordre dig til lige at bruge 2 minutter læn- uden blive pålagt en regning for el-eftersyn samt reggere tid på at udfylde ansøgningen i en læsbar udgave. ning for strømforbruget. …så lad venligst være med det!
Til gengæld tror vi på, at vi kan have en installation klar
Nemlig en tydelig skrift i BLOKBOGSTAVER. Tak.
inden for en overskuelig fremtid.
Du kan simpelthen ikke være det bekendt!
Vi stiller en Tripp Trapp stol til rå- Rejse-/afbestillingsforsikring
dighed i alle vores ferieboliger.
Vi vil opfordre til,
Det er selvfølgelig forventeligt,
at der tegnes en
at stolen fungerer som den skal,
rejse-/afbestillings
så baby/barn sidder godt og sikforsikring således, at
kert. Sådan skal det være, men …
du ikke mister dine
penge, hvis uheldet
skulle være ude og
Vi har desværre været ude for, at
noget på stolen er gået i stykker ferieboligen må afbestilles f.eks. på grund af sygdom hos
og at man så bare har efterladt dig selv eller dine nærmeste.
den uden at give besked. Det er ikke i orden og det kan
man simpelthen ikke være bekendt!
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 kontakMan skal altid indberette ting som er gået i stykker!
ter TJM Forsikring på telefon 70 33 28 28.
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kunne tages i brug i maj/juni måned. Det kommer desRenoveringer m.m.
Siden sidste blad, er der sket en del renoveringer i flere værre ikke til at ske, da der skal laves en del mere ved/i
af vores ferieboliger, både i Danmark og i udlandet. Se huset end vi havde forventet.
det herunder.
Vi kan dog love, at lige så snart boligen er klar til booking, vil den blive lagt ud på hjemmesiden/ledige uger
Ferieforeningen
Kramnitze 5 – Der er blevet høvlet gulv i køkken og stue. og den kan også søges i vinterlodtrækningen.
Skyum – Vi har fået slebet terrasserne og de har fået olie, Her er lidt om huset: Fra husets stue, spisestue og køkså de nu ser helt nye ud igen. Se før og efterbillederne ken kan man via de store vinduer se Kattekat.
her.
Huset har to soveværelser med dobbeltsenge i begge
og et soveværelse med en slå ud seng. Altså i alt seks
sovepladser.
Huset har to badeværelser, begge med bruseniece.
Der findes opvaskemaskine, mikroovn, vaskemaskine,
tørretumbler og føntørrer i huset.
Egernsund, Sønderjylland

Postfonden
Fanø – På badeværelset er der kommet nye skabe og ny
vaskemaskine og tørretumbler.

TJM forsikring
Klint, Nykøbing Sjælland

På grund af ekstraordinær lang sagsbehandlingstid i
Erhvervsstyrelsen (de har travlt med Corona-erhvervsstøtte), fik vi først godkendelsen af købet ved bladets
deadline. Vi forventer, at den endelig godkendelse (efter
nabohøringen) forelig-ger når du modtager dette blad.
Vi satser dog meget på at det sker og derfor er huset
også med i vinterlodtrækningen, men … Hvis vi ikke når
at få godkendelsen inden lodtrækningen, kan du selvfølgelig ikke vinde et ophold. Vi råder dig derfor til at søge
andet end Egernsund, hvis du regner med at kunne
holde ferie via os.

Vi har tidligere skrevet at vi håbede på, at TJM Forsikrings Lige så snart boligen er klar til booking, vil den blive lagt
nye hus på Bjergmosevej 8, 4500 Nykøbing Sjælland ud på hjemmesiden/ledige uger.
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Her er lidt om huset: Flensborg Fjord kan ses fra husets Afbestilling af booket feriebolig
stue.
Hvis du skal melde afbud
på baggrund af Covid-19
skal vi bedes om, at du
Huset har to soveværelser med dobbeltsenge i begge
sender os en mail på
og et soveværelse med to enkeltsenge samt en hems
feriekontoret-kbh@3f.dk
hvor der er plads til to. Altså i alt otte sovepladser.
hvor du skriver f.eks. ”Jeg
Huset har et badeværelse med indvendig spa, bruse- ønsker at melde afbud til feriebolig ?? i uge ?? – mit reg.
og kto.nr. er ??
kabine, toilet og sauna samt et separat toilet.
Der findes opvaskemaskine, mikroovn, vaskemaskine, Angiv gerne årsagen og oplys selvfølgelig navn og cpr.
nr. (eller bookingnr.). Oplys også, om du har en afbestiltørretumbler og føntørrer i huset.
lingsforsikring eller ej.
Berlin
Den store lejlighed (Richard Sorge Strasse) har fået en ny Hvis dit afbud skyldes Udenrigsministeriets rejseforbud,
skal din afbestillingsforsikring (som ofte er et tillæg til
brusekabine.
din rejseforsikring) dække halvdelen af det indbetalte
beløb. Vi dækker den anden halvdel. Dit forsikringsselBarcelona
Der er sket en del i lejligheden. Køkken og begge bade- skab skal bruge dokumentation og til det skal du bruge
den bekræftelse, som vi sendte til dig i forbindelse med
værelser er blevet total renoveret.
din booking.
Når din sag hos forsikringen er færdigbehandlet, bedes
du sende os en kopi af udbetalingen og vi vil returnere
dig den halvdel, som du er berettiget til hos os.
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
Husk; det er altid dit eget ansvar at sætte dig ind i de restriktioner, der eventuelt måtte være i det pågældende
Køkkenet er blevet renoveret/moderniseret og har også land du rejser til samt eventuelle restriktioner når du rejser hjem til Danmark igen.
fået nye hårde hvidevarer.
Der er opsat en vaskesøjle på det lille badeværelse.

Lissabon
Ankomst og afgangstider
Vi har længe forsøgt at få startet en renovering af lejligVi oplever desværre en stiheden op (køkken og badeværelser), men vi har ikke haft
gende tendens til, at vores
det store held med det! Vores intention var at ”udnytte”
ankomst- og afgangstider ikke
tiden med pandemien, men det har ikke været muligt
overholdes. Det er ikke accepgrundet mange ting; arbejdsstop, mangel på gode
tabelt. Vores tilsynsførende
håndværkere og problemer med leverancer m.m.
planlægger deres arbejdstid
efter vores tider og det kan
Grundet disse udfordringer, har vi desværre været nødvære til stor gene for dem, når
saget til at flytte renoveringen til opstart i uge 43 i år. brugerne ikke har forladt boligen som reglerne foreskriRenoveringen vil formentlig tage 3 måneder.
ver. Vi oplever jævnligt, at den næste bruger af ferie-
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boligen ikke kan få adgang til tiden og at brugerne tager åbnet for andre 3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse
undtagelser.
boligen i brug før tid.
Vi skal stærkt opfordre til, at de tider som står i bekræftel- På www.feriekontoret.bookhus.dk kan du også se de lesen overholdes. Hvis det ikke sker, kan vi blive nødsaget dige uger (grønne). Denne side er dynamisk og opdatetil at pålægge dig et gebyr for overtrædelsen samt at du res hele tiden. Postens boliger har nr. 1 – 69.
ved gentagelser ikke vil kunne booke hos os mere.
Postens ferieboliger kan bookes af alle 3F postmedlemmer eller medlemmer fra PPL (Postpensionisternes
Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i, Landsfor-ening). For at booke TJM Forsikrings feriebolihvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ger, skal du være betalende forsikringstager.
”Ledige uger” som ligger øverst på siden – den bliver
som hovedregel opdateret hver dag ved fyraften. De Du kan se postens billeder m.m. af ferieboligerne på
røde uger er forbeholdt jer postmedlemmer og vil blive www.3fpost.dk og www.feriekontoret.bookhus.dk

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 forsikrings
tager.
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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300
300
800

X
X
X
X
X

2.200
2.100
2.400
2.400
2.000
2.500
2.400
2.400
2.200
2.200

1.700
1.600
1.800
1.800
1.500
1.800
1.800
1.800
1.700
1.700

X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.500
2.500
2.500
2.500
2.600
2.600
2.800
2.800
2.400

1.800
1.800
1.800
1.800
1.900
1.900
1.900
1.900
1.800

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

2.700
2.300
2.500
2.500
2.500
3.150
2.400
2.800
2.700
2.300
2.600
2.500
2.500
3.000
2.400
3.000
2.600
2.600
2.600
2.600
2.900
3.000
2.950
3.000
5.000
2.500

1.900
1.700
1.800
1.800
1.800
2.000
1.700
2.000
1.900
1.700
1.800
1.800
1.800
2.000
1.700
2.100
1.800
1.800
1.800
1.800
2.000
2.100
2.000
2.000
2.500
1.800

Internet

3
3
3
3
4
4
2
2
3

Sauna

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Spa

300
150
500
900
100
100
300
500
900
300

Opvaskemaskine

Vaskemaskine

2
2
3
3
3
3
3
3
2
2

Tørretumbler

Meter til badestrand

4
4

Antal soverum

Heraf i køjeseng

2
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 - vinter 2021/2022 (uge 44 - 16)

FERIEFORENINGEN
Hasle, Bornholm
Kramnitze
Langeland, ny
Grenå
Dyngbylund, Odder **
Hejsager
Blåvand, Hvide Hus **
Skyum
Rørvig **
Tutten, Nykøbing Sjælland
POSTFONDEN
Nørlev Strand
Fanø
Hvide Sande
Mols
Liseleje
Udsholt, Gilleleje
Christianshavn, 4. sal
Christianshavn, stuen
Kramnitze, ny
TJM FORSIKRING
Klint
Samsø
Skagen, Gl. Kirkesti **
Skagen, Lars Bødkersvej
Rømø
Ny Blåvand, Horns Rev
Fjellerup **
Martofte
Egernsund
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
Saint-Raphaêl, Nice, Frankrig **
Barcelona, Spanien
Benalmadena, Malaga, Spanien **
Greenwich, London, England
Brixton, London, England
Bad Gastein, Østrig
Sarajevo, Bosnien **
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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
6
2
2
4
2
8
4
4
6
6
6
4
4
6
6
6
8
6

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
4
6

4
4

2

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

600
800

150
500
300
900
900
700
900
700
50
100

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

** = 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. 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.

Vinter 2021/2022 – Ansøgning
Ferieforeningen
200
Hasle, Bornholm
6
Kramnitze
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
41
Samsø
42
Skagen, Gl. Kirkesti
43
Skagen, Lars Bødkersvej
44
Rømø
45
Ny Blåvand, Horns Rev
46
Fjellerup
47
Martofte
48
Egernsund
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

OBS!
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2021.
13. august
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v,
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Hvis vi skal
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går der selv
.
længere tid

14 dage

7 dage

Vigtigt … Sæt X på side 2
Side 2 skal medsendes!
Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER
Ferieophold vinter 2021/2022 fra uge 44 i 2021 –
uge 16 i 2022 for 3F postmedlemmer og medlemmer
fra PPL (Postpensionisternes Landsforening).

Nej
Nej
Nej

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

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
Nej

VIGTIGT!
SE NÆSTE SIDE

Adresse:  ______________________________________
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 er forsikringstager 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 9. august 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. september
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
oplysninger og giver mit samtykke af egen fri vilje til, at 3F Post h.h.v. IF afd. 4 eller Postfonden År 2000
som dataansvarlige må indsamle, registrere, opbevare, indhente og dele mine personoplysninger med
det formål, at administrere ferieboliger og lodtrækning heraf.
Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at kontakte Feriekontoret på feriekontoret-kbh@3F.dk

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: Hans B. Henriksen

Vindere af sommerens
ferielegater
Så er modtagerne af sommerens 15 ferielegater á kr. 1.500,00 fundet.

De heldige vindere er fundet ved lodtrækning, og er alle blevet
kontaktet personligt. Vi siger tillykke og ønsker god ferie til:
Else Bang Sloth
Jette Clemensen
Kurt Wrona
Palle Jensen
Erik Schneider
Aage Korsgaard
Martin Have
Halfdan Bach Hansen

Poul Hansen
Kirsten Juhl
Liselotte Larsen
Karl Dalsgaard Schmidt
Jan Jørgensen
John Luke Rasmussen
Kaj Dahl Nielsen

Hvis du ikke var heldig at blive udtrukket til et legat i denne
omgang, har vi yderligere 5 legater på højkant til vinterlodtrækningen. Disse legater vil blive annonceret i Posthornet
nr. 3, hvorefter der kan ansøges.
Legaterne er skattepligtige, og alle vindere er derfor oplyst om, at
de selv skal angive det modtagne beløb på selvangivelsen.

Martofte på Nordfyn.
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NYT fra
klubberne

POSTPENSIONISTERNES KLUB
FOR STORKØBENHAVN

Torsdag den 8. juli
Jazz på Bakken. Der kan læses mere om de to ovenstående arrangementer på hjemmesiden, og der
fremlægges også yderligere information på generalforsamlingen.

Program for andet halvår 2021
7. september. Generalforsamling.

Torsdag den 5. august kl. 10.00 – 12.00
Peter Ipsens Alle 25 (Det grå palæ).
Salg af billetter til ’Vi lukker Bakken’ den 26. august.

28. september. Velkomsttræf.
26. oktober. Anders Wejrup om Nordisk Fjer skandalen
(anden del af hans beretning).
30. november. Julefrost.
Nærmere om de enkelte arrangementer i brev til klubbens medlemmer i august.

KØBENHAVNS POST-SENIORER
Så nåede vi frem til en genåbning, som vi håber, kan
blive både yderligere lempet, og kunne tilgodese
foreningens kommende arrangementer såvel som i
3F-huset samt skovture, revyer, ferierejser og spise
arrangementerne.
Vi krydser fingrene for de kommende ugers program.
Det næste Nyhedsbrev fremsendes den 1. juni.

På programmet den kommende tid er:
Tirsdag den 22. juni kl. 14.00
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV (Store sal).
Københavns Post-Seniorer afholder den udsatte ordinære generalforsamling. Efterfølgende er foreningen
vært ved en let anretning.
Tilmelding til spisningen er nødvendig, og skal ske til
Kasserer Keld Eksing på tlf.: 22 79 06 14, tirsdag den
15. juni mellem kl. 16.00 og 18.00.
Fredag den 25. juni kl. 11.00
Afholdes banko i den store sal på Peter Ipsens Alle med
regionen.
Der er 120 pladser i salen. Tilmelding fra den 1. juni –
18. juni til Carsten Majgaard på tlf.: 51 80 99 96 eller på
mail: carstenmajgaard@gmail.com
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Torsdag den 26. august kl. 13.00
’Vi lukker Bakken’
Tirsdag den 31. august
Skovtur på Bakken med regionen. Der vil komme
yderligere information om dette på hjemmesiden samt
ved vores kommende møder.
Der må dog stadigt tages forbehold for ændringer i
ovenstående, hvis omstændighederne kræver det. Hold dig
orienteret både på vores hjemmeside og i Nyhederne.
HUSK: Coronapas eller en frisk Covid-19 test.
Med venlig hilsen
Carsten Majgaard

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA
Nyt fra Postvæsenets Pensionistforening
i Fredericia
Onsdag 16. juni tager vi på tur til Kerteminde og
Ditlevsdal. Indbydelser er sendt ud.
Sommerferie.
Mandag d. 13. september kl. 12.30 er der foredrag i 3f.
Torsdag d. 14. oktober kl. 12.30 efterårsfest i Fuglsangcentret.
Torsdag d. 11. november julebustur.
Torsdag d. 9. december kl. 17.30 generalforsamling
m.m.

Vores nyhedsbrev bliver sendt ud medio juli 2021, og
det gælder for den nye sæson, sidste halvdel af 2021
samt første halvdel af 2022.

På bestyrelsens vegne
Jens Erik Christensen

Lige nu kan vi fortælle, at det første arrangement er
vores sommerfest hos Carsten og Signe i deres kolonihave. Det løber af stablen den 11. august 2021 fra
kl. 12. Der er tilmelding hos Jette løbende indtil den
2. august 2021, på mobil 25644803. Der kommer flere
informationer om sommerfesten i nyhedsbrevet.

PENSIONISTKLUBBEN VESTERBRO
& PAKKEPOSTEN

NYT fra
klubberne

Vi håber, at vi kan afholde disse ting uden alt for mange
ændringer eller restriktioner, så medlemmerne kan få
nogle gode oplevelser.

På nuværende tidspunkt kan I reservere følgende datoer: den 8/9-2021 og den 17/11-2021.

Hej gode venner og gamle kollegaer
Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske jer alle en
fantastisk sommer.

Som resten af samfundet har vores lille pensionistklub
også været ramt af restriktioner pga. Corona. Vi måtte
næsten aflyse alle vores planlagte arrangementer. Vi tror Håber vi ses den 11. august 2021, dog med forbehold
for nye restriktioner, men til den tid er vi forhåbentlig
på en ny sæson, hvor vi igen kan mødes.
alle vaccineret.
Når I læser dette indslag i Posthornet, har vi forhåbentPå bestyrelsens vegne
lig været på vores årlige skovtur.
Lolly

CORONADAGE
det var dagen efter
jeg fik min alderdom
at pandemien kom og
jeg fandt ud af
at jeg inderst inde er langt ude
det er dage med tal
smittetal, kontakttal, evidenstal,
kvik- og langsomheds-tal,
prostatatal ikke at forglemme
dødstallet stiger
om natten er tallet minus 10 på udsatte steder
i min indre Corona-slagmark
hvor der trækkes rundt
med et overlæs af mismod
om det ikke snart hører op
dette pandemiens vanvidskørsel
på spejlglatte smitteveje i uvejsomst terræn
mellem store boligblokke

selv kommunegrænserne
respekteres ikke længere
pandemi mig her og pandemi mig der
man binder os på mund og sprit i hånd
på skoler og butikker
institutioner og glædeshuse
færger og ic-3 tog
alle er ramt
du er ikke alene
de ensomme
skal ikke længere tro
at de kan have privilegiet
at ensomheden kun er for dem
ensomhed er den eneste glæde
som ikke kan deles med andre
og den har Sundhedsstyrelsen ikke har lagt sit
klamme hygiejnebind på – endnu
morgenstund har mundbind på
vi til vort center iler…..
Niels Ole Frederiksen
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Aktivitetskalender
Tirsdag den 15. juni 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Mandag den 21. juni til onsdag den 23. juni 2021
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Mandag den 6. til onsdag den 8. september 2021
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Onsdag den 8. september 2021
Bestyrelseskonference
Rørvig Centret

Torsdag den 9. september 2021
Bestyrelsesmøde
Rørvig Centret

Mandag den 20. til onsdag den 22. september 2021
Pensionistkursus
Rørvig Centret

Onsdag den 6. oktober 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor

Torsdag den 7. oktober 2021
Generalforsamling
Messe C Fredericia

Tirsdag den 9. til onsdag den 10. november 2021
Formandsmøde
Rørvig Centret

Tirsdag den 14. december 2021
Bestyrelsesmøde
Landsforeningens kontor
Prangervej 42, 7000 Fredericia

