Posthornet

03·21

MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING
SEPTEMBER

Humanist med menneskelige
egenskaber af fineste karat
SIDE 6

LEDER: Corona (måske) på retur.

Posthornet

Indhold

Medlemsblad for Postpensionisternes
Landsforening
Nr. 3 2021 - 21. årgang

Redaktion og Ekspedition:
Postpensionisternes Landsforening
Prangervej 42, 7000 Fredericia
Telefon: 75 92 60 23
Telefontid: mato. kl. 914, fre. 913
Email: pl@postpensionisterne.dk
www.postpensionisterne.dk
Redaktion:
Johnny B. Madsen (ansv.)
Redaktør Per Lund Simonsen
I redaktionen endvidere
Lisa Mogensen og Marianne Hansen
Udkommer 4 gange om året.

6

Udgivet i 5.200 eksemplarer.
Indlæg til næste nummer må være
redaktionen i hænde senest den
8. november 2021

HUMANIST MED MENNESKELIGE EGENSKABER
AF FINESTE KARAT

ISSN nr. 16010485

Leder

3

Ferielegater til Vinterlodtrækningen

4

Indkaldelse til generalforsamling 2021

5

Humanist med menneskelige egenskaber af fineste karat

6

Udflugt til Kerteminde

12

Historisk rejse med de unikke sten

14

Ansøgning om ledige julelegater

15

Tur til Drejø i det sydfynske øhav

16

Så er der igen nyt fra Nyvang

18

Feriekontoret

19

Nyt fra klubberne

20

Aktivitetskalender

24

Design og grafisk produktion:
Kailow Graphic A/S
Kailow er certificeret under følgende inter
nationale standarder: ISO 14001 miljøcerti
ficering. ISO 9001 kvalitetscertificering. DS
49001 CSRcertificering (Den danske ud
gave af ISO 26001 for social ansvarlighed).
OHSAS 18001 arbejdsmiljøcertificering.
Bestyrelsen:
Formand: Johnny B. Madsen
Tlf. 43 63 36 86, mobil 21 67 01 05
johnny.b.madsen@gmail.com
Næstformand: Peter Andersen
Mobil 20 72 13 55
peter.and@oncable.dk
Kasserer: Per Lindgaard
Mobil 40 37 43 91
aap@lindgaard.mail.dk
Leif Aage Hansen
Tlf. 20 91 54 04
janeogleifaage@gmail.com
Birthe Johansen
Tlf 98 13 81 60, mobil 20 74 64 94
birthe.johansen.1701@icloud.com
Frede Lærke Pedersen
Mobil 30 56 36 20
fredelaerke@gmail.com
Frank Vinding
Tlf. 51 51 05 42
frank.vinding@webspeed.dk
Suppleant:
Jørn E. E. Nielsen
Tlf. 21 40 30 53
jornnielsen7@gmail.com
Al henvendelse vedr. medlemsskab
rettes til kontoret
Forsidefoto:
Bagenkop Havn.
Fotograf: Hans B. Henriksen

Leder

Johnny B. Madsen
Formand

Corona (måske) på retur.
Efter en sommer, der vejrmæssigt har været
karakteristisk for Danmark, har vi nu taget hul
på efteråret.
Et efterår, hvor alt heldigvis peger på, at vi kan
gennemføre de planlagte aktiviteter både i
Landsforeningen og i de lokale klubber.
Covid19 er endelig ved at slippe sit tag, og i takt
med at den danske befolkning bliver vaccineret
åbner landet igen. Det glæder vi os over.

I bestyrelsen ser vi frem til,
at kunne afholde den årlige
generalforsamling d. 7. oktober.

Vi oplever at de lokale klubber har taget hul på
aktiviteterne igen. Grundet hele Corona situatio
nen, har mange aflyst og udsat arrangementer.
Medlemsmøder og udflugter samt de store
begivenheder som jubilæer, bliver igen planlagt
og afviklet.
Vi har nu været kollektive medlemmer af Faglige
Seniorer siden årsskiftet. Rigtig mange af vores
medlemmer udtrykker stor glæde ved at læse
det ugentlige nyhedsbrev, der altid er fyldt med
gode artikler samt råd og tips til seniorer. Er du
ikke allerede oprettet til at modtage nyheds
brevet, kan jeg kun anbefale at tage kontakt til
Landsforeningens kontor. De vil være behjælpe
lige med at få dig oprettet til at modtage mailen.

I særdeleshed, ser vi i bestyrelsen frem til, at
kunne afholde den årlige generalforsamling d.
7. oktober. Generalforsamlingen er altid en garant
for god stemning, hvor både det faglige udbytte,
nyheder fra Landsforeningen og ikke mindst
samværet med bekendte og tidligere kolleger er
i højsædet. Sædvanligvis er der stor opbakning til
den årlige generalforsamling, hvilket er en værdi
fuld indikator på, at vores medlemmer stadig er
aktive, og interesserede i udviklingen på vores
tidligere arbejdsplads.
Andetsteds i bladet finder du programmet samt
tilmeldingen. Vi håber at se rigtig mange af jer
igen i år.

Som alle nok har hørt, er Bent Melchior afgået
ved døden. Bent var en god ven af Postpensio
nisterne, og han mødte trofast op til vores kurser
i Rørvig. Senest var han med her i foråret, hvor
jeg selv havde fornøjelsen af at være til stede.
Bent lovede at komme igen til næste år, hvis han
kunne. Sådan bliver det desværre ikke, og Bent vil
blive savnet på vores kurser.
For at ære hans minde har vi valgt, at genudgive
en artikel der tidligere har været bragt i Post
hornet. Artiklen blev første gang udgivet i for
bindelse med Bent Melchiors 80års fødselsdag,
og kan læses i dette blad.

I løbet af efteråret afvikler vi desuden to kurser
på Rørvig Centret. Sædvanen tro har der været
stor tilslutning til begge kurser. Vi glæder os også
over, at vi igen kan invitere formændene fra de
lokale klubber til 1212 møde i Rørvig.

Johnny B. Madsen
Formand
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Ferielegater
til Vinterlodtrækningen
Så er det igen muligt at ansøge om et af Landsforeningens ferielegater.

Vi udlodder 5 stk. legater af kr. 1.500,00 til
de heldige der har fået tildelt et feriehus el
ler en lejlighed igennem 3F i vinterperioden
2021/2022.
For at komme i betragtning til et af disse lega
ter, skal du være medlem af Postpensionister
nes Landsforening samt være udtrukket til en
feriebolig igennem 3F Post.
Du ansøger ved at kontakte Landsforenin
Sommerhus på Fanø. 
Foto: Lånt af 3F’s hjemmeside
gens kontor, hvor du oplyser følgende:
• Navn og telefonnummer
• Hvilket hus du har lejet samt perioden for tet telefonisk af Landsforeningen. Navnene
på vinderne vil desuden blive offentliggjort i
afholdelse af ferien.
Posthornet.
Du kan ansøge
pr. mail på: pl@postpensionisterne.dk eller
Beløbet på kr. 1.500 vil blive udbetalt, når
ferien påbegyndes.
ved at ringe til kontoret på tlf.: 75 92 60 23.
Hvis du er en af de heldige, der bliver ud Din ansøgning skal være kontoret i hæntrukket til et vinterlegat, vil du blive kontak de senest fredag d. 8. oktober 2021.
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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 14. september 2021.
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Af Per Lund Simonsen

Humanist med menneskelige
egenskaber af fineste karat
Vi har valgt at ære mindet omkring Bent Melchior, ved at genudgive nedenstående
artikel, der blev bragt i forbindelse med hans 80-års fødselsdag.
Som Per Lund Simonsen skriver i sin epilog, var Bent en personlighed ud over det
sædvanlige. Han vil blive savnet på vores kurser i Rørvig.

Bent Melchior indleder sin fremragende autobiografi fra ned som Anne Frank og var udset til samme kranke skæbne,
1997 Så vælg da livet således:
som overgik hende som fjortenårig. Som attenårig var jeg i
aktiv krigstjeneste. Under disse omstændigheder bliver livet
Jeg er ikke sikker på, at det stod i mine stjernetegn, at jeg en gave, som man forstår at skønne på dag for dag.
skulle blive gammel nok til at skrive mine memoirer. Jeg blev
født i udlændighed i det Tyskland, hvor nazismen marche- Jøderne i Danmark
rede frem. Jeg ramte – om end ved et tilfælde – en SS officer ”De første jøder fik lov at bosætte sig i kongeriget under
i hovedet med mine byggeklodser. Jeg er født i samme må- Frederik 3. (1648 – 1670), der havde grundlagt Frederi

På besøg hos familien Persson. der i oktober 1943 bød familien Melchior velkommen til Sverige, Lilla Baddinge
oktober 1993.
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cia og manglede indbyggere, så han tillod, dels at nogle
protestantiske grupper, der ikke var lutheranere, dels jø
der at bosætte sig i byen. Jøderne måtte dog holde sig
til ganske begrænsede erhverv, herunder handelslivet.”,
fortæller Bent Melchior.
”Men det blev hurtigt sådan, at man ikke kunne begræn
se opholdtilladelsen til en enkelt by. Der var jøder, som
tog længere op i Jylland, andre bosatte sig på Fyn – der
blev bl.a. grundlagt en menighed i Faaborg – Sjælland
og i København.
Vi daterer faktisk den københavnske menighed til 1684,
hvor jøderne i København fik lov til af Kongen at holde
gudstjeneste i to private hjem. Dermed var den køben
havnske jødedom altså en realitet. Man måtte ikke bygge
synagoger i al almindelighed. Det kristne Danmark følte,
at jøderne burde komme til fornuft, og det betød for de
kristelige gejstlige, at jøderne skulle lade sig døbe.
Jøderne holdt fast ved deres tro, og det lykkedes efter
mange års besværligheder at få lov til at opføre en syna
goge i Læderstræde i København. Der skal vi helt frem
til 1766, men synagogen brændte efter nogle få årtier.
Der var nogle store brande i København i slutningen af
1700 – tallet.
Et meget vigtigt årstal i vores historie er 1814, hvor den
jødiske menighed i Danmark blev ligeberettiget med
kirken og andre religiøse samfund som for eksempel
katolikker og baptister, der heller ikke var medlem af
folkekirken, men som var anerkendte trossamfund. Og
rabbinerne blev ligestillet med præsterne. Det betød
bl.a., at rabbinerne kunne foretage vielser med statslig
gyldighed.
Overrabbineren, der nærmest svarer til en biskop i folke
kirken, er ansvarlig for, at menigheden føres på en måde,
der er i overensstemmelse med dansk lovgivning. Over
rabbineren udnævnes af Kongen efter indstilling af me
nigheden. Jøderne har lige rettigheder og lige pligter
med de kirkelige instanser, fører egne protokoller over
fødsler og udsteder fødselsattester, ligesom kirken gør
det.
Synagogen i Krystalgade blev bygget i 1833. Den om
stændighed, at vi havde fået anerkendelse og i 1849
grundloven, der sikrede religionsfrihed, ændrede jo ikke
noget ved, at den almindelige borger syntes, at jødiske
skikke og spisevaner var mærkelige. Mennesker er ikke
født tolerante. I 1800 – tallet var der sågar firmaer, der
ikke ønskede at ansætte jøder, med mindre de lod sig
døbe.
Som århundredet skred frem, kom det til at spille en min
dre og mindre rolle for borgerne i dette land, og da vi
kommer frem til 1900 – tallet, er der en forholdsvis ud
bredt forståelse overfor det jødiske mindretal, der i stadig

stigende grad kommer til at bidrage til dansk kultur – ek
sempelvis brødrene Brandes og Henri Nathansen (kendt
for skuespillet Inden for murene)”.

Danmark i 30’ erne
Da Hitler i 1933 kom til magten i Tyskland, og nazisterne
marcherede frem, fandt Bents far, Marcus Melchior, det
tilrådeligt at forlade landet og rejse hjem til Danmark.
”Min far var født i Fredericia, men havde fået sin uddan
nelse i Berlin, og da der ikke var nogen ledige embeder
som rabbiner i Danmark, og da han beherskede tysk, tog
han et embede som rabbiner i Tyskland.
Det var der heller ikke, da vi i 1933 vendte hjem til
Danmark, hvor jeg var 4 år, så min far fik et job som un
derviser. Han havde desuden lidt biblioteksarbejde, skrev
artikler og udøvede en ret omfattende foredragsvirk
somhed.
Her fortalte han om nazisternes fremfærd i Tyskland, men
det var ikke videre populært alle steder, folk ville hellere
lukke øjne og ører. Syndromet fra 1864 spillede ind. Vi var
- for at sige det på den måde – hunderædde for tyskerne.
Det var officiel dansk politik, at vi skulle holde gode mi
ner til slet spil og ikke genere den store nabo med at tale
for højt om det, der foregik syd for grænsen”.
Danmark førte i 1930’ erne i det hele taget en meget
restriktiv flygtninge politik, som betød, at jødiske flygt
ninge i stort tal blev returneret til Tyskland og dermed til
den visse død i nazisternes koncentrationslejre. Politik
ken blev videreført langt ind i besættelsesårene.
”Også andre grupper som socialdemokrater og kommu
nister blev forfulgt i Tyskland og flygtede fra landet. Men
for jødernes vedkommende, havde nazisterne fået den
infame idé at stemple et ”J” i jødernes pas, så man umid
delbart kunne se, om der var tale om en, om jeg så må
sige, almindelig flygtning eller jøde”, fortæller Bent.
”Den officielle forklaring var den, at hvis man modtog for
mange jødiske flygtninge, var der en risiko for, at dan
skerne ville blive antisemitter”.
Det var dog et håbløst og uanstændigt forsvar for en lidet
pyntelig historie for Danmark
”Det må jeg give dig ret i”, siger Bent.
Da han var barn, havde København to jødiske skoler, én
for drenge og én for piger. Drengeskolen var stiftet i 1805
og havde navnet Mosaisk Drengeskole.
Bent var et fremmeligt barn, der allerede i alder af 5 år
var skolemoden, og han klarede sig flot på den frede
riksbergske skole, han kom til efter den syvårige jødiske
skole.
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skulle træde i kraft, ringede på døren, og en kvinde ville
tale med Bents far. Det viste sig, at hun kom fra lederne
af Socialdemokratiet, Hans Hedtoft og H.C. Hansen, som
gennem den tyske marinesagkyndige Georg Duckwitz
havde fået at vide, at de danske jøder ville blive arresteret
af Gestapo den følgende fredag nat for at blive deporte
Den tyske besættelse
Besættelsen af Danmark den 9. april 1940 blev indlednin ret til lejre på kontinentet.
gen til nogle usikre og skæbnesvangre år for jøderne, der
godt kendte til nazisterne behandling af jøderne i Tysk ”Budskabet var i første omgang, at det gjaldt om ikke
at være hjemme den pågældende nat. Blandt tyskere
land og andre besatte lande.
”I starten var vi sådan set beskyttet af samarbejdspolitik stationeret i Danmark var der en vis modstand over for
ken, der betød, at så længe styringen af landet var på aktionen, så de ville ikke være alt for ivrige efter at finde
danske hænder, ville tyskerne ikke røre jøderne i Dan jøderne, men hvis de traf jøder på bopælen, skulle de
tage dem med, var ordren”, fortæller Bent.
mark”, fortæller Bent.
”Vi havde stadig den jødiske skole, vi holdt gudstjenester,
men indstillede udgivelsen af vort månedsblad for ikke ”Nytåret er for jøderne en udpræget religiøs højtid, hvor
mange mennesker plejer at overvære gudstjenesten.
at provokere.
Vi holdt med andre ord lav profil, sneg os billedlig talt Det var der også denne onsdag før nytårsfesten torsdag
langs med husmurene. Og min far måtte indstille meget og fredag, et sted mellem 100 og 120 mennesker var
af sin foredragsvirksomhed, for det gik selvsagt ikke, at mødt frem. Min far fik lov til afbryde gudstjenesten, selv
om han ikke havde embede som rabbiner på daværen
han rejste rundt og talte imod nazismen”.
de tidspunkt, og viderebragte advarslen om tyskernes
Jøderne var en udsat minoritet, men klarede sig nogen planlagte aktion og pointerede, at det var af afgørende
lunde igennem indtil den 29. august 1943, hvor samar betydning at få budskabet bragt så langt ud som over
bejdspolitikken brød sammen, da tyskerne forlangte, at hovedet muligt. Det var ikke så let at nå vidt omkring,
den danske regering skulle indføre dødsstraf for danske vi kunne jo ikke sætte det i avisen, og heller ikke telefo
sabotører. Regeringen gik af, og Danmark fik resten af nen var det risikofrit at benytte. Men det lykkedes at få
besættelsesårene det såkaldte departementschefstyre. snebolden til at rulle, og tyskerne fandt meget få jøder
Landet blev erklæret i undtagelsesstilstand med ud hjemme, da de iværksatte aktionen”.
gangsforbud om natten, og en række andre restriktioner
De fleste jøder skjulte sig rundt omkring i sommerhuse,
blev indført.
hos venner og bekendte eller i gårde og kirker i nær
Tyskerne arresterede om morgenen den 29. August heden af Øresund. Den eneste måde, jøderne kunne
over 100 fremtrædende danske personligheder og in komme væk på, var ved hjælp af velvillige fiskere eller
ternerede dem i Horserød. Blandt de arresterede var skibsejere. Passagen var ikke lang, blot 5 km de smalleste
overrabbiner Max Friediger og den jødiske menigheds steder på Øresund, og i løbet af et par dage lykkedes det
formand, højesteretssagfører C.B. Henriques. I det hele at få sejlet over 6.000 jøder til sikkerhed i Sverige, primært
taget var de danske jøders situation truet i en sådan fra Gilleleje, Snekkersten og Dragør. En stor tragedie und
grad, at det kun var et spørgsmål om tid, før der måtte gik man ikke, da omkring 100 jøder, der havde gemt sig
forudses iværksat en aktion imod dem. Og i begyndelsen på loftet i Gilleleje kirke, blev fanget, angivet af en stikker.
af oktober slog tyskerne til.
Overfarten ved Øresund var i stigende grad ved at være
behæftet med risiko, så Bent Melchior familie på 6 per
Redningen af de danske jøder
Nazisterne havde planlagt, at jøderne skulle fanges nat soner – far, mor og Bents 3 søskende – valgte en anden
ten mellem 1. og 2. oktober 1943. Denne dato var gan flugtrute.
ske velvalgt. Det var både fredag aften og desuden også
Rosh Hashanah, det jødiske nytår. Det var altså en aften, ”Min far kendte sognepræsten i den lille stationsby Ør
slev i nærheden af Slagelse, Hans Kildeby, som tidlige
hvor jøder var beskæftiget med religiøse ritualer.
re havde været højskoleforstander, og som var en god
Bent Melchior fortæller i sin autobiografi, at det tirsdag dansk mand”, fortæller Bent.
aften den 28. september, lige før udgangsforbuddet ”Efter nogle hektiske forberedelser, tog vi af sted, og fra
Den tyske besættelse betød et dramatisk vendepunkt
i Bents tilværelse, som bl.a. indebar, at hans studenter
eksamen blev bestået efter skolegang i to lande, Sverige
og Danmark.
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Venskabelig samtale under pave Johannes Paul IIs besøg i København.

stationen i Ørslev blev der ringet til Hans Kildeby, der
straks forstod situationen og med enestående hjertelig
hed bød os velkommen. Ikke tale om, at vi skulle fordeles
ud i sognet; der var plads nok i præstegården, hvor præ
sten var enkemand, og en søster holdt hus for ham”.

Dramatisk Flugt
Selv om Hans Kildeby havde tilbudt familien Melchior at
blive så længe, det måtte være nødvendigt, om det så
var til krigens slutning, udviklede forholdene sig i Dan
mark sådan, at den eneste redning for jøderne var at
komme ud af landet.
Flugten til Sverige blev et drama i sig selv. Den foregik fra
østkysten af Falster efter mellemkomst af biskop Plum,
der på et tidspunkt husede næsten tres flygtninge. Bent
Melchior beretter i sin autobiografi - her gengivet i ud
drag:
Fredag aften, hvor vi normalt skulle være forsamlede i synagogen til årets gudstjenstlige højdepunkt, blev vi kørt til øst-

kysten af Falster. En politibetjent stod ved stranden og ønskede os god rejse. Vi var stuvet nitten mennesker sammen
i en lille båd og følte os i bogstaveligste forstand som sild i
en tønde. Vi var forberedt på, at turen over Østersøen kunne
tage ca. otte timer, og det blev otte – ni lange timer, medens
nogle var plaget af søsyge. Omsider fik vi øje på land og et
fyr, men fiskeren var bange for, at hans båd ville blive beslaglagt, hvis han gik helt ind til land, så han ville vente på, at det
blev lyst, og svenskerne ville sende en båd ud og hente os.
Da det begyndte at lysne, kunne vi konstatere, at land og
fyr var placeret ”forkert”, så sandt som solen står op i øst, og
Sverige ligger øst for Danmark. Det viste sig, at vores fisker
hverken forstod sig på søkort eller skib at føre. Fyret var Gedser fyr, hvor tyskerne lå, og vi var sejlet i ring.
Det var utrolig meget held og meget lidt forstand, at vi kom
til det ”rigtige” Sverige lidt over middag, da båden var ved at
løbe tør for brændstof.
Vi blev samlet op af en svensk fisker på et sted, hvor der hverken før eller senere ankom flygtninge, men ordene ”Välkomna” til Sverige klinger stadigvæk lifligt i mine ører.

Posthornet nr. 3 2021 | 9

”Jeg var blevet medlem af organisationen Én Verden, var
idealist – det er jeg nok stadigvæk – og var sikker på, at
vi havde været vidner til den sidste krig efter 2. verdens
krigs rædsler, og at FN ville være rammen om en fredelig
verden”, siger Bent.
”Så da FN i 1947 havde besluttet at opdele Palæstina ef
ter en eller anden kunstig metode, ville jeg opleve den
historiske begivenhed, at den jødiske stat efter 1900 års
forløb genopstår.
Jeg var bare 18 år, da jeg sammen med bl.a. Herbert Pun
dik tog til Israel. Jeg havde aldrig haft et gevær i hånden
Skolegang i Sverige og hjemme igen
I Sverige fortsatte Bent Melchior sin skolegang på en og havde egentlig regnet med, at jeg skulle beskæftige
dansk skole, der var åbnet i Lund, og på denne skole gen mig med fredelige sysler”.
nemførte han første gymnasieklasse. Efter hjemkomsten
til Danmark i 1945, fuldførte han sin skolegang med at Det kom til at gå anderledes, Bent kom i kamphandlin
tage studentereksamen i 1947 fra Frederiksberg Gymna ger med bl.a. egypterne. ”Men jeg blev aldrig den store
sium, hvor han i øvrigt senere var formand for skolenæv kriger”, siger han med et smil.
Han havde bundet sig til et års tjeneste og vendte i marts
net i 10 år.
Efter studentereksamen var han lærer i menigheden, på 1949 hjem til Danmark og en mere fredelig tilværelse.
tog sig sideløbende noget kontorarbejde og redigerede
sammen med den senere chefredaktør på dagbladet Po Privatsfæren
litiken, Herbert Pundik, et blad, som hed Israel, og som I 1951 blev Bent Melchior gift med sin Lillian. De har
stadig udkommer.
holdt sammen lige siden, og har fået 4 sønner.
Efter opfordring fra den jødiske menighed rejste Bent i Michael – den ældste søn – har været rabbiner for Nor
1958 med kone og to børn til London for gennem 5 år at ges jøder, været medlem af Israels parlament i 10 år og
uddanne sig til rabbiner.
desuden minister.
Efter bestået embedseksamen, blev han i 1963 ansat ”Han er formand for den gruppe af religiøse jøder, der
som rabbiner, og da hans far døde sidst på året 1969, arbejder for demokrati og fred, så man kan roligt fastslå,
blev han valgt som faderens afløser som overrabbiner i at han fortsætter sin fars arbejde, for krig løser ingen pro
begyndelsen af 1970.
blemer”, siger Bent.
Selv om der ikke er nogen øvre aldersgrænse for rabbi
nere, valgte Bent Melchior i en alder af 67 år at trække sig Victor Borge
tilbage fra embedet som overrabbiner for at give plads Bent Melchior har mødt alverdens kendte personlighe
til Bent Lexner.
der fra Nixon, Helmuth Kohl til Paven m.fl.
Det vil føre for vidt at komme ind herpå i denne artikel.
Men inden det kom så vidt, gennemlevede Bent Mel Omtales skal dog hans bekendtskab og venskab med
chior endnu et dramatisk intermezzo i sit liv, da han gen den verdensberømte danske pianist og entertainer Vic
nem et år deltog som frivillig i
tor Borge.
”Han var jo en gammel jødisk dreng ved navn Børge Ro
senbaum , inden han i 1940 flygtede til USA og tog nav
israels frihedskrig 1948 - 49
Et flertal i FN havde i 1947 besluttet at dele Palæstina i en net Victor Borge”, fortæller Bent.
jødisk og arabisk stat. Den 14. Maj 1948 udløb det britiske ”Victor Borge medvirkede i 30´erne i flere film, og for
mandat over Palæstina, og den følgende dag proklame nogle år siden inviterede jeg ham og skuespilleren Mar
guerite Viby til frokost herhjemme. De havde ikke mødt
rede jøderne den nye stat Israel.
Umiddelbart derefter slog de arabiske stater til, idet styr hinanden i over 50 år.
ker fra Ægypten såvel som fra Transjordanien, Libanon og Victor Borge kom regelmæssigt til København, og efter
Syrien – der alle havde opnået selvstændighed i tiden hånden betragtede han mig som sin gejstlige fortrolige,
omkring 2. verdenskrigs afslutning – rykkede ind i Palæ vi havde mange dybsindige samtaler.
stina. Også Irak og Saudi – Arabien deltog i krigshandlin Da vi i 1993 fejrede 50 året for flugten til Sverige med en
gerne. Den arabiske aggression blev mødt med hårdnak stor højtidelighed i synagogen, fik Borge lov at holde en
tale på 3 minutter”.
ket israelsk modstand.
Familien Melchior blev inviteret ind hos fisker Persson og
hans familie, der ikke vidste alt det gode, de kunne gøre
for dem. Bent Melchior besøgte det lille fiskerleje, Lilla
Beddinge, ved halvtredsårsdagen for flugten og blev
igen hjertelig modtaget hos den mand, der som seksårig
fik øje på båden med de jødiske flygtninge og tilkaldte
sin far, der bragte båden det sidste stykke til sikkerhed.
”Det var ganske bevægende”, fastslår Bent og han har
gentaget besøget adskellige gange.
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I september 1997 udnævntes Bent Melchior og Victor Borge til æresdoktorer i Humaniora ved Trinity College i Hartfort,
Connecticut.

I september 1997 udnævntes Bent Melchior og Victor
Borge til æresdoktorer i Humaniora ved Trinity College i
Hartford, Connecticut.
Da der i juli 2009 på Victor Borges Plads på Østerbro i
København blev afsløret og indviet en bronzeskulptur
af den verdensberømte pianist og entertainer, var Victor
Borges familie kommet rejsende fra USA for at overvære
højtideligheden. ”Og jeg havde fornøjelsen at holde ind
vielsestalen”, fortæller Bent.

”Men den æresbevisning, jeg sætter højest, er den, at jeg
er æresmedlem af Dansk Flygtningehjælp”, siger Bent
Melchior med eftertryk og tematiserer en bid af sit livs
syn, der er båret af humanisme og tro på mennesket.

”Min egen historie har ført mig til en forpligtelse til at
hjælpe hjemløse mennesker. Det har sin pris. En flygt
ning er altid den svageste part, at være flygtning er at
opgive sig selv, at opgive sin egen historie og hele status.
En flygtning starter fra nul, derfor er det også noget vrøvl
at tale om bekvemmelighedsflygtninge.
Æresbevisninger
Bent Melchior var vicepræsident for World Council of Sy Der gælder selvfølgelig regler for flygtninge, der skal
nagoges i 10 år, medlem af præsidiet for Verdenskonfe overholdes, men udgangspunktet er, at vi skal hjælpe
rencen for Sovjets jøder i 18 år og samtidig aktiv i et utal dem”, betoner Bent Melchior.
af legatbestyrelser, menneskeretsgrupper og kulturelle
foreninger.
Epilog
Han er blevet prist med Dannebrogordenen af 1. grad, Det blev en helt særlig oplevelse at møde Bent Melchior,
med staten Israels hæderstegn for sin deltagelse i lan der er en personlighed ud over det sædvanlige, og hvis
dets frihedskrig, med Forbundsrepublikken Tysklands livsanskuelse og menneskesyn uvilkårligt vækker til ef
store fortjenstkors og med landsforeningen af Danske tertanke.
Flygtningevenners pris.
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Tekst og fotos: Jens Erik Christensen

Postvæsenets pensionistforening i Fredericia

Udflugt til
Kerteminde
Onsdag den 16. juni 2021 kørte vi med Vikingbus til Fyns
hoved, et lidt specielt naturområde, som vi beså. Vejret
var med os, og der var 72 deltagere. Det er nu dejligt, når
medlemmerne bakker op om vore arrangementer.

Vi kørte til Kerteminde, som er en virkelig smuk by. Vi spi
ste vore medbragte madpakker i ”Fjord og Bælt”, som er
et dejligt oplevelsescenter med sæler og marsvin. Bag
efter så vi, hvordan de fodrede og trænede dyrene. En

Bisonokserne på Ditlevsdal Bisonfarm.
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Den åbne overdækkede prærievogn, som kørte ude blandt bisonokserne.

god og sjov oplevelse. Så var der tid til en tur ned i byen, og ved slagtning. Efter turen kørte vi tilbage til spisning
i deres restaurant. Vi fik en dejlig middag, som bestod af
hvor der kunne fås is og kaffe mm.
bisonhakkebøf med diverse til. Der var også en gårdbu
Derefter gik turen tilbage gennem Odense og ud på tik, hvor man kunne købe forskelligt. Det var nok mest
landet til Ditlevsdal Bisonfarm. Den ligger i et naturskønt bisonkød, der blev købt med hjem.
område nordvest for Odense. Det blev en oplevelse af de
helt store, hvor vi blev kørt på nogle kæmpevogne ud Herefter gik turen tilbage til Fredericia. Det var en god
midt imellem bisondyrene. Da det er vilde (men frede tur med en rigtig god chauffør og et behageligt selskab.
lige) dyr, så skulle vi blive på vognene. Vi fik foredrag om,
Jens Erik Christensen
hvordan dyrene lever, og bliver håndteret i det daglige
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Foto: Lånt fra nettet

Historisk rejse
med de
unikke sten
Vi starter med lidt om Glostrup Posthus historie.
Som mange andre steder havde man i starten postkon
tor i Stationsbygningen. I Glostrup, helt tilbage i den
gamle stationsbygning fra 1847. Siden flyttede man med
ind i den flotte nye stationsbygning og i 1953 indviede
man posthuset med de specielle sten. I 1977 kom der
Unikke sten fra Glostrup Postkontor.
en tilbygning til det oprindelige postkontor. I midten
af 90’erne blev omdelingen delt. 2605 flyttede til Prior
parken og 2600 til Smedeland. Herefter blev der plads til 01.12.1916: Man flytter midlertidigt Postkontoret over i
Personalecenter Øst, som flyttede ind i bygningen.
en bygning tilhørende jernbanen indtil indflytningen i
den nye store stationsbygning kan finde sted
Tidslinje:
01.10.1847: Glostrup får en ”Poststation” i byens første 01.05.1917: En faguddannet Postmester ansættes.
stationsbygning, hvor det menes at være en jernbane
mand som foretager arbejdet med posten.
14.10.1918: Postkontoret får lokaler i den nyopførte sta
tionsbygning.
1852: Der oprettes de første egentlige Brevsamlings
steder flere steder i Danmark, heriblandt antageligt i 08.05.1953: Indvielse af et nyt posthus, der er bygget
Glostrup.
sammen med stationsbygningen.
1860: Glostrup nævnes i fortegnelsen over posthuse 1977: Posthuset udvides med nyt hus/tilbygning.
som brevsamlingssted
2014: Postkontoret flytter til Føtex i Glostrup Centret og
01.08.1877: Brevsamlingsstedet ændres til en mindre og det besluttes at posthuset ved stationen skal rives ned.
ikke-regnskabsførende Postekspedition underlagt Over
postmesterembedet i København
2018: Nedrivningen af det gamle posthus ved stationen
foretages i efteråret.
01.10.1889: Postekspeditionen bliver selvstændig og
regnskabsførende
Forslag fra Rønning Bech til Miljø-, Teknik- og
1907: Postekspeditionen betegnes nu som Jernbane Ejendomsudvalget:
brevsamlingssted
Som tidligere ansat på Glostrup Postkontor har jeg og
andre Glostrup-borgere, samt mange postkolleger be
01.05.1908: Postekspeditionen betegnes nu som deci undret de unikke sten i den nedrevne Postbygning, som
deret Postkontor. Dette bestyres indtil 1916 af den hid blev indviet 1953. Glostrup kommune forsøgte at sælge
tidige postekspeditør.
stenene på en kulturnat og en festival. Jeg ved, der er en
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del sten, som ikke blev solgt. Pengene for salget gik til Hvis det oprindelige antal sten – både de solgte og de ulovligt fjernede – havde været til stede, kunne der måske have
foreningslivet.
været bygget en (meget) lille mur.
Vi har stillet forslag om at bygge en lille mur, som kunne
pynte Banegårdspladsen, ”der hvor Posthuset har været” Svar tilbage til Miljø-, Teknik- og Ejendomsaf de tilbageværende sten. Med en tavle sat på muren.
udvalget:
Rejsen må vel stoppe her! Nej, rejsen ender ikke her! Vi vil
På tavlen skulle der stå:
gerne tilbyde de tidligere ansatte i Post- og TelegrafvæseGlostrup Posthus er væk. Det har været en arbejdsplads net, at kunne købe de fine mursten fra vores arbejdsplads
for mange gæve kvinder og mænd, som har haft deres til fornuftige vilkår, og ikke til festivalsarrangementer. Kan
gang der og serviceret borgerne i Glostrup Kommune.
det være så svært?
Forslaget blev afvist af Kommunalbestyrelsen.

Da der var flere kolleger, der gerne ville købe de fine sten,
gik vi i forhandlinger.

Svar fra Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget:
Der er ikke så mange sten tilbage, at der vil kunne bygges Så rejsen ender her!
en mur. Den ville i så fald blive så lille, at folk nok ville grine
af den, og det er jo ikke meningen. Endelig er bygning af en Vi har nu købt stenene og hentet dem.
mur blevet afvist af kommunalbestyrelsen. Det blev i stedet
vedtaget at sælge stenene til humanitære formål.

Rønning Bech

Ansøgning om
ledige julelegater
For medlemmer af Post og Telegrafpersonalets
Hjælpeforening, er der et antal julelegater ledige
som kan søges af foreningens medlemmer.
Ansøgningen skal indeholde navn, adresse,
kontonummer, Cpr.nr. samt en begrundelse, da
behovet for hjælp desværre bliver
større år for år.
Vi skal have jeres Cpr.nr. da lega
terne bliver indberettet til SKAT.
Ansøgningen skal være
foreningen i hænde
senest den 30. november 2021.

Henvendelsen skal ske skriftlig til:
Post og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V.E. Gamborgs Vej 13, st.mf
2000 Frederiksberg
Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk

Husk

Man skal være
medlem for at
kunne
søge legat.

Man skal være medlem af Post- og
Telegrafpersonalets Hjælpeforening for at kunne søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest den
10. december 2021 er ansøgningen
ikke blevet imødekommet.
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Fotos: Hans Pedersen

Postpensionisterne i Nordvestsjælland

Tur til Drejø
i det sydfynske øhav
Lørdag den 12. juni tog 35 medlem Her blev vi delt i to grupper og fik en ud før branden. Vi fik en fin rundvis
mer på tur til Drejø.
rundvisning på museet. På Elmegård ning i de gamle stuer og arbejdsrum
står en model af Drejø By, som den så med de gamle redskaber m.m.
Efter opsamlingen på Sjælland gik
turen til Svendborg. Undervejs i bus
sen blev der serveret kaffe og en
ostemad. Humøret var højt og snak
ken gik. Vi kunne mærke, at alle var
glade for at komme ud og opleve
verden igen efter nedlukningen.
Vel ankommet til Svendborg gik vi
ombord på færgen Højestene. Vi var
ikke de eneste, der var afsted denne
lørdag. Færgen var efter corona-reg
lerne fyldt op på afgangen kl. 11.
Vejret var fint inde i havnen, men det
blæste en del, da vi kom ud på det
åbne vand. Færgeturen til Drejø ta
ger 1 time og 20 minutter. Vi lagde
først til på Skarø hvor en del passa
gerer stod af - og derefter videre til
Drejø – hvor vi blev afhentet af en
traktor med stor vogn, hvor vi alle
kunne være. Første stop var Drejø
Kirke, der er bygget i år 1535. Vi fik
information om kirkens historie gen
nem tiderne. Før kirken blev bygget,
sejlede beboerne til Ærø for at kom
me i kirke. Derefter gik turen til Drejø
Kro, hvor vi spiste frokost.
Efter frokost gik vi alle hen til Gam
mel Elmegaard – en af de få gårde,
der overlevede den store brand i
1942, hvor det meste af Drejø By
brændte ned.
Traktor med vogn, som var vores turvogn rundt på øen.
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Bagefter var der kaffe og lagkage i den dejlige muse
umshave, hvor alt blomstrede. Der er også udgivet en
bog om Drejøs huse og slægtsgårde. Mere om
Drejøs historie kan læses på Drejø Sogns lokalarkiv på
www.drejoarkiv.dk

Men alt får en ende, og vi måtte til havnen, hvor færgen
gik mod Svendborg kl. 16.
Alt i alt en dejlig oplevelsesrig tur til Drejø med glade
medlemmer.
Bente Pedersen

Model af Drejø by før branden i 1942.
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SÅ ER DER IGEN NYT FRA NYVANG
I Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk
har vi - som så mange andre - ligget underdrejet, mens Corona har raseret over
landet.
Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget herude hos posten. Vi har lavet lidt
om i vores udstilling med uniformer, og
det har bevirket, at vi har fået plads til en
lille udstilling med legetøj med relation til
posten.
Det er en af vores frivillige i Postlauget,
Ulrik, som har stillet noget af sin egen legetøjssamling til skue.
Desuden viser han et udsnit af sin samling af sparebøsser med postalt motiv både danske og udenlandske.
Det er meget populært, især blandt børnene - men de voksne gæster synes også
godt
om
initiativet.
Vi forsøger
hele tiden
at lave lidt
nyt, så vores gæster
til stadighed synes,
at det er
spændende
at besøge
Postlauget
på Nyvang.
Tekst & fotos:
Ralph Dyssov
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Feriekontoret
På www.feriekontoret.bookhus.dk kan du også se de le
dige uger (grønne). Denne side er dynamisk og opdate
res hele tiden. Postens boliger har nr. 1 – 69.
Feriekontoret administrerer bl.a. bookinger af Postens fe
rieboliger. 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.

Afd. 4 - Lissabon
Desværre fik vi ikke udnyttet tiden under Covid-19 til at
få totalrenoveret vores to badeværelser samt et nyt køk
ken, hvor vi bryder væggen ned mellem køkkenet og
stuen.
Vi har spærret ugerne fra uge 43 til og med uge 3 i 2022
til at udføre arbejdet.

Lodtrækning vinteren 2021 / 2022
Lodtrækningen for Postens ferieboliger for uge 44 i 2021
– uge 16 i 2022 er nu foretaget. Der er sendt mail til alle
… både dem som har fået tildelt en feriebolig og dem
som desværre ikke har.
Der kan som udgangspunkt være to grunde til, at du ikke
har modtaget mailen; den er i din spammappe/uønsket
post eller din mailadresse er forkert. Tjek spammappen
og kontakt os derefter, hvis mailen ikke gemmer sig der.
Hvis du har fået tildelt en feriebolig i udlandet, skal du i Afbud grundet Corona (Covid-19) eller
første omgang se bort fra betalingsfristen, da vi afviger sygdom m.m.
fra den grundet situationen med Corona.
Under hele perioden med Corona (Covid-19) har vi op
levet mange, som ikke er klar over, om de har en afbe
Du skal nemlig være sikker på, at din forsikring (rejsefor stillingsforsikring i deres rejseforsikring. Det er denne
sikring/afbestillingsforsikring) dækker, hvis du pludselig forsikring, som dækker afbud i henhold til Udenrigsmini
ikke må rejse til det planlagte land.
steriets rejsevejledninger og ved sygdom m.m.
Vi vil stærkt anbefale, at du kontakter dit forsikringssel
skab og undersøger hvordan du er forsikret og får tegnet
en forsikring, hvis du ikke har den i forvejen.
Det er ikke muligt at flytte bookingen (eller indbetalin
gen) til en anden uge. Hverken i Danmark eller i Europa.

▲

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i,
hvilke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på
”Ledige uger” som ligger øverst på siden – den bliver
som hovedregel opdateret hver dag ved fyraften. De
røde uger er forbeholdt jer postmedlemmer og vil blive
åbnet for andre 3F’ere ca. 12 uger før. Dog med visse
undtagelser.
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▲

Feriekontoret fortsat

Det er til enhver tid dit eget ansvar at holde øje med,
om du er dækket af en forsikring og hvornår din for
sikring tillader, at du betaler for din booking. Dette kan
have stor betydning for, om forsikringen dækker i for
bindelse med en afbud efter din bestilling/betaling.

NYT fra
klubberne

Vi gør opmærksom på, at du fra Feriekontoret ”kun” får
udbetalt halvdelen af det indbetalte beløb retur i hen
hold til de gældende regler på booking-tidspunktet.
Dette fremgår af bekræftelsen, som du får tilsendt i for
bindelse med bookingen. Beløbet tilbagebetales, når vi
ser dokumentation for forsikringens udbetaling.

POSTPENSIONISTERNE I NORDVESTSJÆLLAND
2. halvårs program 2021
Rejse til Vestjylland/Fanø
den 19. til 22. september 2021
Så har vi arrangeret en 4-dages tur til Vestjylland.
Udgangspunkt er Varde, hvor vi skal bo. Dejlige ture og
entreer er inkluderet - herunder en heldagstur til Fanø.
Husk REJSEFORSIKRING.
Tilmelding og betaling senest den 10. august 2021.
1-dags tur til Sandskulpturfestival i Hundested
den 13. oktober 2021
Festivalen har i år 10. års jubilæum – foreningen har
derfor lavet en tur.
Pris 745 kr. Tilmelding og betaling senest den 20. september 2021.
Mortens ”aftens” menu
den 10. november 2021 kl. 12.00
Afholdes i Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, Holbæk.
I år har bestyrelsen besluttet at afholde et ekstra arran
gement efter den lange nedlukning. Vi skal hygge med
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dejlig andesteg, æblekage og kaffe. Derefter bankospil.
Pris for maden/kaffen er kr. 190,00. Drikkevarer er for
egen regning.
Tilmelding og betaling senest den 29. oktober 2021.
Julefrokost den 9. december 2021 kl. 12.30
I Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, Holbæk, afholdes
den årlige julefrokost med det store kolde bord med
tilhørende lune retter.
Efter frokosten er der kaffe med småkager. I år afholder
vi også lotteri med mange gode præmier. Der vil være
mulighed for en svingom til levende musik.
Prisen er kr. 250,00 for julefrokost, 1 øl/vand samt 1
snaps. Øvrige drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding og betaling senest den 29. november 2021.
Tilmelding til ovennævnte arrangementer kan ske til:
Hans mobil 21 47 87 55 /
mail: hansjtpedersen@gmail.com eller
Bente Pedersen mobil 24 61 46 01 /
mail: pedersen.bente.dk@gmail.com
– betaling skal ske til konto 1551-7607512.

Hermed lidt om de kommende arrangementer i for
eningen. Vi krydser fingre for, at vi snart kan komme
’helskindet’ igennem et program som planlagt.
Vi lægger ud med:
Fredag den 3. september kl. 14.00
afholdes Generalforsamling forudsat at der er åbnet
op for flere deltagere end det står til for øjeblikket.
HUSK at tilmelde dig til spisning hos Keld Eksing
senest 7 dage før. Hold dig orienteret om en eventuel
aflysning der i givet tilfælde gør, at den flyttes, og først
kommer på igen som den næste ordinære den 27. april
2022.
Tirsdag den 14. september kl. 14.00
Christian Friis kommer forbi og fortæller om Drømmen
om Amerika – den Danske udvandring. Et spændende
stykke Danmarkshistorie om udlængsel, drømme, og
troen på en bedre tilværelse.

NYT fra
klubberne

KØBENHAVNS POST-SENIORER

nok blive godt. Læs i bladet om dette arrangement.
Pris for deltagelse er kun kr. 100,00. Arrangementet
forudsætter mindst 20 deltagere!
Tilmelding senest den 9. november på tlf. 5180 9996 eller
2279 0614.
Kom glad.
På bestyrelsens vegne
Carsten Majgaard
Formand

POSTPENSIONISTERNE I AALBORG
Så kan vi atter afholde arrangementer. Det er vi i besty
relsen rigtig glade for. Vi håber at alle har modtaget
det tilsendte program.
Hermed resume af programmet for 2. halvår 2021.

SEPTEMBER
Onsdag den 22. september kl. 10.00
Onsdag den 1/9 kl. 14.00:
er der billetsalg til Cafe-eftermiddag. Læs mere om dette Den årlige GENERALFORSAMLING, afholdes i 3F’s lokaler
i Nyhedsbrevet.
Hadsundvej 184 (lokale 556 og 557) 2.sal.
Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før gene
Tirsdag den 5. oktober kl. 10.00
ralforsamlingen.
er det tid for Tina Christensen, skuespiller/danser og
Tilmelding til en fra bestyrelsen af hensyn til kaffe
sanger – der præsenterer alt fra Liva Weel til Birthe Kjær
og kage m.v. senest den 26/8.
(det bliver godt).
Onsdag den 29/9 kl. 13.30:
Torsdag den 21. oktober
Tur til Dansk Nutidsmuseum i Aars. Det er et museum,
Cafe-eftermiddag i Hvidovre. Læs indholdet om dagen der udstiller dagligdagsting fra de sidste 100 år. Der er
i vores Nyhedsbrev.
udstillede effekter af mange slags.
Der er kaffe og kage i cafeen under besøget.
Tirsdag den 2. november kl. 10.00
Afgang fra bunden af Postmestervej, hvor der også kan
kommer Nickolaj Andersen og fører os igennem Revy parkeres.
historien med underfundige revyviser og kunstnere i
Pris pr. person: 100,00 kr.
mere end 170 år.
Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest
den 22/9.
Tirsdag den 16. november
afholdes Julebanko.
OKTOBER
Læs meget mere i Nyhedsbrevet.
Tirsdag den 26/10 kl.19.00:
Vi afholder vort traditionsrige BANKOSPIL i 3F`s lokaler
Fredag den 19. november kl. 14.00
2. sal
er der besøg af GILA VIN.
Pris for 3 plader, en øl/vand samt kaffe og kage: 75,00 kr.
Der er vinsmagning af gode vine og dertil hørende oste Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest den
og pølser, som passer lige til den enkelte vin – det skal
19/10.
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NYT fra
klubberne

NOVEMBER
Lørdag den 27/11 kl. 16.30:
35-ÅRS JUBILÆUMSFEST. Vi skal nyde en god jubilæ
umsbuffet med kolde og lune retter. Hertil drikkevarer
ad libitum. Bagefter spilles der op til dans.
Prisen er undtagelsesvis kun 200 kr. pr. person.
Festen holdes i 3F`s lokaler i stuen.
Bindende tilmelding til en fra bestyrelsen senest
den 20/11.

SENIORPOSTEN ESBJERG
Efterårsprogram 2021
Tirsdag den 14. september kl. 14.30 – 17.00
Hygge-snakkemøde afholdes i Mødestedet. Tilmelding
senest den 7. september.

På bestyrelsens vegne
Leif Aage Hansen

Tirsdag den 12. oktober kl. 14.30 – 17.00
Generalforsamling afholdes i Mødestedet. Der serve
res franskbrødssnitter, kaffe samt øl & vand. Tilmelding
senest den 5. oktober.

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA

Tirsdag den 16. november kl. 14.30 – 17.00
Hygge-snakkemøde afholdes i Mødestedet. Tilmelding
senest den 9. november.

Kalender for 2. halvår 2021
Mandag den 13. september kl. 12.30
Frokost og foredrag i 3F’s mødelokaler, Venusvej 32 i
Fredericia.

Tirsdag den 14. december kl. 13.00
Julebanko afholdes i Mødestedet. Medbring venligst en
pakke til 25-30 kr. Seniorposten vil servere smørrebrød,
øl, vand, vin samt kaffe/te. Medbring selv bestik. Bin
dende tilmelding senest den 7. december.

Torsdag den 14. oktober kl. 12.30
Efterårsfest med spisning og underholdning på Fugl
sangcentret.

Vi håber, at se rigtig mange til de forskellige arrange
menter.
Ret til ændringer forbeholdes.

Torsdag den 11. november kl. 09.00
Julebustur til Øster Højst Kro.

På bestyrelsens vegne
Karl Duus

Torsdag den 9. december kl. 17.30
Generalforsamling og julemiddag på Fuglsangcentret.
På bestyrelsens vegne
Jens Erik Christensen
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Ikke kun vores ulykkesforsikring
Forbrugerrådet Tænk har endnu en gang kåret TJM Forsikring som “Bedst i test”.
Denne gang for vores husforsikring, da den både har gode og billige dækninger.
Husforsikringen dækker nemlig hele dit hus, hvis der skulle opstå skader.
Derudover kan du også vælge din egen selvrisiko - og altid få 0 kr. i selvrisiko på
glas- og sanitetsskader.
Læs mere på tjm-forsikring.dk/husforsikring eller ring til os på 70 33 28 28.

Forsikring

ID nr.: 46631
Sorteret Magasinpost - 46631

Aktivitetskalender
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

