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Samfundet åbnet efter coronakrise.
Optimisme og fremtidstro
2021 blev på mange måder et bemærkelsesværdigt år. Danmark klarede coronakrisen godt, langt
bedre end sammenlignelige lande - takket være
bl.a. samhørighed og fælles ansvar.
Samfundet åbnede gradvist op, og vi fik normale
tilstande uden restriktioner i nævneværdigt omfang. Optimismen fik fodfæste, godt hjulpet på
vej af fodboldlandsholdets succes, der nærmest
affødte en euforisk entusiasme blandt en stor del
af befolkningen.

Om kort tid tager vi hul på et nyt år. Landsforeningen går ind i det med optimisme og tro på
fremtiden. Fundamentet er solidt. Økonomien er
god og skaber grobund for et uændret aktivitetsniveau i de kommende år. Medlemstallet er
stabilt. Velfungerende lokale klubber og opbakningen på årets generalforsamling og formandsmøde bekræftede optimismen og troen på gode
fremtidsperspektiver.

Landsforeningen har forsat et særdeles godt
samarbejde med PostNord, der
også i 2021 betænkte os med
Landsforeningen går ind i det med optimisme et pænt stort beløb. Det vidner
og tro på fremtiden. Fundamentet er solidt.
om, at vores gamle arbejdsplads
trods de store forandringer, den
Økonomien er god og skaber grobund for et
har gennemført, værdsætter den
uændret aktivitetsniveau i de kommende år.
virksomhedskultur, postpensionisterne repræsenterer.
For Landsforeningen og klubberne betød åbI skrivende stund ser det desværre ud til, at
ningen af samfundet, at planlagte aktiviteter og
Covid-19 igen spredes epidemisk. Jeg håber ikke,
arrangementer – omend med forsinkelse – igen
at en ny coronakrise er i anmarch, men at vi kan
kunne gennemføres.
holde samfundet åbent og fejre jul og nytår uden
restriktioner.
I november blev der afholdt kommunal- og
regionrådsvalg. Der er ikke tvivl om, at både komJeg siger tak for året, der svinder og ønsker alle
muner og regioner står over for store udfordrinen rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår.
ger. Eksempelvis vil antallet af ældre medborgere
blive forøget markant i de kommende år. Det
forstærker behovet for mere offentlig service og
bedre ydelser på ældreområdet og øge presset
på sygehusvæsenet.
Johnny B. Madsen
Formand
Men også boligpres, grøn omstilling og mangel
på arbejdskraft vil være definerende for kommuner og regioner i valgperioden.

Posthornet nr. 4 2021 | 3

Af administrerende direktør Peter Kjær Jensen

De positive vinde har
blæst over PostNord i 2021
I år blev endnu et år præget af Corona, men heldigvis også af et genåbnet samfund
og gensyn med venner, familie og gamle glæder som restaurantbesøg, koncerter
eller hvad man nu kan lide at bruge sin tid på. Også hos os i PostNord har det været
et år med ﬂere positive højdepunkter.
I PostNord arbejder vi nu ud fra en form for ’New Normal”,
hvor pakkemængderne på ingen tid er rykket flere år
frem i forhold til den udvikling, vi havde forventet. Mange flere danskere er kommet på bølgen med at handle
online, også selvom butikkerne for længst er genåbnet.
Derfor har vi også i løbet af året fintunet vores tilbud til
danskerne og vores erhvervskunder, så e-handelsoplevelsen kan blive endnu bedre. I år er vi fx begyndt at køre
pakker til afhentning hos udleveringssteder og i pakkebokse om søndagen, og i det nye år starter vi igen med
at levere pakker hjemme hos danskeren om lørdagen.

Vi er også i fuld gang med at sætte retningen for fremtidens logistik og forsøger hele tiden at gøre det, der er
mest effektivt, og som har positiv effekt på klimaet her
og nu. På bare ét år har vi sparet klimaet for omkring
10.000 ton CO2 alene ved at skifte den almindelige diesel
ud med HVO Biodiesel på størstedelen af vores lastbiler. I
starten af den nye år begynder vi at køre med 10 nye biogaslastbiler, og vi har skiftet alle de gamle dieselbiler på
Bornholm ud med nye elbiler. I det hele taget kommer
vi til at udskifte diesel-bilerne i de kommende år med
elbiler, for der er sat et ambitiøst mål om, at vi skal være
en fossilfri virksomhed i 2030.
Vi har fortsat pligten til at sikre, at alle danskere kan sende og modtage et brev eller en pakke. I løbet af året blev
politikerne enige om at forlænge den daværende aftale
om befordringspligten med os til udgangen af 2022. Det
har givet lidt ro til at fokusere på udviklingen af forretningen i 2021. Vi ved dog også, at de politiske forhandlinger om en kommende aftale om befordringspligten,
snart starter igen, og PostNord vil blive et varmt emne
på den politiske scene. Det er vi selvfølgelig klar til, og
vi har i 2021 igen og igen vist, at vi er med til at sikre kritisk dansk infrastruktur fx i forbindelse med den megen
information, indkaldelser og vaccinepas, der er blevet
sendt til brevkasserne i forbindelse med Corona. Senest
har vi også i en meget veltilrettelagt og vellykket proces
sikret, at 4,6 mio. valgkort kom ud i tide til kommunal- og
regionsrådsvalget.
De positive vinde viser sig også ved, at vi efter at have
været nede og runde 6000 medarbejdere nu er begyndt
at ansætte igen. Vi har taget vores andet, nye TPL-lager i
brug, hvor vi hjælper vores kunder med deres lagerstyring, og vi styrker os hele tiden med flere posthuse og
pakkebokse. Samtidig viser vores månedlige målinger at
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vores image stiger – I har nok set eller hørt vores reklamer på tv eller radio – og når vi ser på regnskabstallene,
så kan vi se, at PostNord i Danmark nu er en forretning,
der vokser for første gang siden 2007, og som igen skaber overskud.

veau, og vi har gennem flere måneder forberedt os, så vi
igen i år kan levere en helt fantastisk god jul til danskerne.

Så med de positive vinde blæsende over PostNord, vil
jeg ønske alle jer i Postpensionisterne Landsforening et
rigtig godt nytår. Jeg håber, at I vil glæde jer over, at PostMens disse linjer skrives, står vi på spring til at komme i Nord er godt på vej, og jeg kan garantere for at alle hos
gang med vores travleste tid på året, nemlig juleperio- PostNord arbejder hårdt for, at der bliver endnu mere at
den. Den ser ud til næsten af ramme sidste års rekordni- glæde sig over i 2022. Godt Nytår!

at synge er det vi kan
at synge er det vi vil
at synge er det vi skal
at synge er en aktivitet
at synge er en tilstand
at synge er en sindstilstand
at synge er en tilstand af glæde.
at synge er at skabe samklang
og udjævne skel
at synge er at knytte
mennesker sammen
at synge og samtidig være sur
er en umulighed
tænk hvis:
alle politikere i Byråd og Folketing
sang noget mere
så ville alt se lysere ud
fordi
hvor der synges sange,
der sættes ånden fri
og der kan opstå drømme
og ukontrollerbare tilstande

Tegning: Christian Frederiksen

Fællessang
efter
CORONAen
vi er
fælles om sangen
fælles om kaffebordet
fælles om samtalen
fælles om fortællingerne
en sangmotivator
beretter ivrigt om
Højskolesangbogens
nye og gamle sange
nogle gange
med vidtløftige fortællinger
andre gange fra virkelighedens
litterære og historiske overdrev
tag nu en dyb indånding
af den livgivende luft
fugt stemmelæberne
så vi sammen
kan synge af karsken bælg
lad os synge CORONAen
ud af vore lunger….

Niels Ole Frederiksen
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Fotos: Finn Schebye

Postpensionisterne Odense

Odenses
35-års jubilæumsfest
I Odense startede en pensionistklub
i 1986, hvor Børge Petersen og Martin Pedersen var initiativtager. Der
blev arrangeret forskellige aktiviteter,
der stadig er populære for medlemmerne. Busudflugter til spændende
oplevelser i landet, og rejser er der
god tilslutning til for postfolk med
ægtefæller eller venner.

Orkesteret ’Take Five’.
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På grund af Coronaen er alt blevet aflyst eller udsat. Jubilæet var den 15.
maj i år, men blev udsat til 1. oktober. Festen blev holdt på Frederik VI`s
Hotel i Korup, hvor vi endelig kunne
hygge os med ’gamle’ kolleger. Folk
fandt sammen med venner, de ikke
havde været sammen med alt - alt
for længe.

Der var en god tale af Landsforeningens Frede Lærke om året 1986,
hvad der skete af andre ting i løbet af
det år, hvor foreningen startede. Der
blev lykønsket og råbt hurra.
Formanden Finn Schebye var også
den, der hyldede vores pensionistklub. Ole Christiansen gav også os et
par ord med på vejen. Han fortalte
om livet som postmester, de sidste år
på Næsby Postkontor, og som trommeslager på stortrommen i Postorkesteret gennem mange år. Han har
lagt et stort arbejde i pensionistklubben gennem tiderne. Nu, hvor han
er midt i 90’erne, har han stadig tilknytning til Fjordagerscenen med
revyunderholdning. Vi fik en prøve
med en sang på 4-5 vers, sørme godt
gået. I Fyens Stiftstidende ser vi tit
hans indlæg om forskellige aktuelle
ting, som han lige vil give sin mening
om.
Mad er der altid forskellige meninger om, men efter mine forvænte
smagsløg at dømme, var det lækker
veltillavet mad med skønne vine og
cognac til kaffen. Forretten var en
hummersuppe, hvor hummerstykker og rimmet torsk lå på tallerknerne. Tjenerne kom med termokander
og hældte suppen over. Kalvesteg
med grillet løg, kejserhatte m.m.
er altid godt. Desserten var Crème
Brûlée med bl.a. kirsebærsorbet og
chokoladetuille. Der var ikke sparet
på noget til de 118 personer, der
havde meldt deres ankomst til festen

på Frederik VI’s Hotel. I gamle dage hed landevejskroen
Sluk-efter Kro på Rugårdsvej, hvor hestevognene kom
kørende til. I dag er der endestation for bybussen 23 24
på den anden side af gaden.
Dansen gik som altid, når postfolk mødes, der var trængsel på dansegulvet, og damerne i ’nyloner’ og farvestrålende kjoler blev svunget i takt til musikken, det var ren
livsglæde. Orkesteret ’Take Five ’, gæt hvor mange de var
- ganske rigtigt - de var 5 musikere, gav den hele armen.
Det bliver de samme, der skal spille til julefrokosten.

Frede Lærke Pedersen fra Landsforeningen holder tale.

Corona er et ord, vi næsten er kommet til at hade. Hvad
var det for noget? Folk døde som fluer ude i Østen, smitten bredte sig som løbeild til resten af verden, folk blev
spærret inde med strenge ordrer og restriktioner, der
skulle leves under for ikke at blive smittet eller bringe
bakterierne videre til andre. Danmark har klaret det ”flot”,
hvis man kan sige det, når vi ved, at menneskeliv er gået
tabt. Telefonerne glødede for tale sammen i familien. Det
var vigtigt at høre om hinandens ve og vel. At mødes
med kys og kram kunne blive ”dødskysset”. Nu er vi forhåbentlig overstået med dødstallene, det er kedeligt at
skrive om. Livet bliver ikke det samme som før 2019, det
har sat en stor bremseklods for ting, vi kunne før uden
håndsprit, mundbind og forsamlingsforbud. Virussen
er her stadig, men vi er vaccineret to eller tre gange, så
hurra for os, der er i live og kan feste.

Hyggesnak under middagen.
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Sangen kom til at knytte os sammen, da en pige på
Amager slog vinduet op og sang og spillede melodier, vi
alle sang med på. Familier samledes på altaner og sang
”i vilden sky”, kan man godt sige, for TV var med, hvor
det foregik. De, der ikke havde sunget siden skoletiden,
fik rørt stemmebåndene, og jeg tror, de fleste nød det.
Vi sang endda til Phillip Fabers flygelspil, og senere Ole
Kibsgaard og Kaya Brüels morgensang.

Lad os vende tilbage til jubilæumsfesten. Der var underholdning af en korpulent (pude udstoppet) kvinde, med
en gyselig skarp stemme og en guitar. Hun formåede at
få et par deltagere til at hjælpe med underholdningen,
ved at danse til hendes guitarspil ned gennem stolerækkerne. Hun fik applaus, da hun sluttede med at smide det
ene par store mormor underbenklæder. Dansen sluttede
med ”Den allersidste dans”. Før vi gik hjem, var der skrubaf-mad og afsked med vennerne med tak for en festlig
Minkavlerne mistede hele deres eksistensgrundlag, da dag. De fleste gik over gaden og tog bybussen hjem.
det blev besluttet at aflive alle mink i hele landet. Vi var
alle chokerede. Kan en så alvorlig beslutning være for En stor tak til bestyrelsen for arbejdet med at arrangere
sent at tage, når man så hvordan tilstandene var i Kina? festen, der endelig blev til noget, og blev en stor succes.
Sagerne ruller stadig i medierne, og der er grundlag for Alice Egede Jensen
det. Især da de bliver pålagt at betale til den nye barselslov.

Underholdning
til jubilæums
festen.
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Postpensionisternes Landsforenings ordinære

generalforsamling 2022
PL afvikler sin ordinære generalforsamling i Messe C, Fredericia,
torsdag den 7. april 2022.

Postpensionisternes Landsforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag
den 7. april 2022 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 kontingent
6.	
Fastsættelse af honorar
7. Indkomne forslag
8.	
Valg i henhold til vedtægternes paragraf 8
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 1. marts 2022.
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. marts 2022.
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Af Frank Vinding | Fotos: Marianne Hansen & Lisa Mogensen

Postpensionisternes
Generalforsamling 2021

Vi hænger ikke med næbet
Torsdag den 7. oktober mødtes 192
Postpensionister fra hele landet til
den ordinære Generalforsamling i
Fredericia Messecenter. Vejret var
fint. Og fremtiden ser lys ud. Også for
Post Danmark, fortalte Landsbrancheklubbens (LBK) formand, Dzevad
Ramic.
Postpensionisternes formand, Johnny Madsen, bød velkommen. Grundet Corona er generalforsamlingen
jo udskudt til i dag. Ifølge vedtægterne skal den afholdes i april. Men
det er godt gået at vi alligevel er 192
fremmødte i dag. Så hjertelig velkommen.
Vi har mistet nogle gode kollegaer
og kammerater i det år der er gået.
Jeg synes vi lige skal rejse os et lille
øjeblik for at mindes de kollegaer der
er gået bort.
Efter valg af stemmeudvalg og dirigent satte formanden ballet i gang
med en fælles sang: ”Dagen i dag er
din, min ven”
Poul Borch fra Tjenestemændenes
Forsikring, der nu hedder TJM Forsikring, fik herefter ordet og gennemgik
de forskellige forsikringstilbud – produkter – der er til rådighed.

Så er vi klar til
medlemmerne.
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Herefter fik formanden for LBK,
Dzevad Ramic ordet. Dzevad blev
formand for LBK efter Lars Chemnitz
og arbejder videre med den strategi

for overlevelse for organiserede arbejdspladser, som LBK
startede med i det der kaldes Rørvigaftalen. Her blev der
indgået aftaler, som satte Posten bedre i konkurrencen
med de andre distributionsselskaber, men også styrkede
muligheden for at beholde ordentlige organiserede arbejdspladser. Dzevad gennemgik situationen for Post
Danmark. Bunden har været nået og nu går det fremad. Der er faktisk sorte tal på bundlinjen og der er ansat
knapt 900 nye fuldtidsmedarbejdere det seneste år. Jeg
accepterer ikke offerrollen, siger Dzevad, tværtimod skal
vi være stolte af vores arbejde. Vi er den største distributionsvirksomhed og vigtigste inden for pakkeomdeling,
som er en vigtig del af den danske infrastruktur. Specielt
har vi spillet en stor rolle under Coronaen, hvor vi har
bragt varer rundt i Danmark. Der er lys for enden af tunnelen.

Beretning
Efter frokosten afgav formanden bestyrelsens beretning.
Når jeg skal aflægge beretningen, vil jeg jo gerne have,
at der bliver lidt nyt fra år til år. Og det er der jo i hvert fald
i år, hvor vi har beretningen efter frokost.

Corona
Coronaen har haft en stor indflydelse. Vi måtte igen i år
aflyse den ordinære generalforsamling i foråret og afholde den her i oktober. Der har både i Landsforeningen
og ude i klubberne måttet aflyses mange planlagte aktiviteter.
Formanden aflægger beretningen.
På kontoret måtte vi også aflyse en masse ting. Det fik
også en stor indflydelse på vores dagligdag på kontoret
med Corona. Vores to ansatte på kontoret har i perioder
jo egentlig – hvis man nu skal være meget bramfri og
ligefrem – ikke haft det helt store at se til. Det de skulle
have lavet, blev jo aflyst. De brugte tiden på aflysninger,
og på at holde skruen i vandet med de almindelige ting
de nu skulle lave.
Vi havde i bestyrelsen besluttet os til, at vi ville have bemanding af kontoret i hele Corona-perioden. Vi besluttede også, at vi ikke ville søge nogen støtte, hvilket vi ville
være berettiget til, hvis vi lukkede kontoret, og sendte de
to ansatte hjem.
Men vi har jo ikke mistet nogen indtægter, så det er ikke
os, der skal have erhvervsstøtte.
Vi er glade for at vores kontor fungerer super duper. Marianne og Lisa er et rigtig godt makkerpar.

Økonomi og medlemstal
Det positive, på trods af det vi har været igennem i næsten to år er, at vi har kunnet lave de aktiviteter, vi nu
engang har måttet og forvaltet en god økonomi i vores
forening.
Lige nu er vores medlemstal på 4.331. I 2015 betalte vi
til OAO for 4.500 medlemmer, så på 6 år er vi kun faldet
169 medlemmer. Og det er vel egentlig ikke så ringe, når
man kigger på, hvor gamle vi ser ud alle sammen. Vores
udvikling ser stadig positiv ud. Vi får stadig nye ind, som
er færdig med rådighedsperioden fra Post Danmark, og
det gør jo, at vores gennemsnitsalder bliver yngre og
yngre. Dem vi får ind nu, er ca. fra 1963, og den yngste
er så vidt jeg kan huske 52 år. Det er soleklart, at når de
holder op, vil de gerne have en tilknytning til posten
stadigvæk. Det får de hos os. Post Danmark udsender
et fysisk brev 3 måneder før de holder op, hvor de skal
skrive under på, at deres pensionsoplysninger er rigtige.
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det koster nu. Vi følger selvfølgelig med i, hvad der sker
i det gamle firma, og også nogle gange med en tåre på
kinden, for det er sørme ikke, som da vi var der.

Egne aktiviteter
På bestyrelseskonferencen i september 2020 besluttede
vi at indføre 15 ferielegater a 1500 kr., hvis man havde
fået en af ferieboligerne. Det blev en kæmpe succes. Så i
2021 har vi hævet det til 20 legater. 15 til sommerperioden og 5 til vinterperioden.
Hvis vi skal kigge på ting som ikke kører helt så godt, kan
vi snakke om klubberne. På nuværende tidspunkt har vi
52 klubber over hele landet og det er 2 mindre, end da
vi snakkede sammen sidst. Når en formand eller kasserer
træder tilbage og har været der i mange år, så er der ikke
nogen nye, der vil på banen, og det gør, at sådan en klub
stille og roligt lukker ned. Vi har diskuteret det meget i
bestyrelsen, men har ærlig talt ikke nogen løsning. Det
er et spørgsmål, som vi vil diskutere videre, bl.a. om klubben kan have en eller anden kontaktperson i stedet for
formand. Men er der ingen kasserer, kan vi ikke udbetale
klubtilskud.
Vi udsendte klubtilskuddet i år den dag i april, hvor generalforsamlingen skulle have været.
På trods af Corona er det lykkedes at fortsætte den store
aktivitet på kursusområdet.
3 ud af 4 kurser blev gennemført i 2020, et med reduceret antal pga. Corona restriktionerne.
Medlemmer af Landsforeningen.
I 2021 har vi afholdt kurserne som normalt. EU-turen
måtte dog aflyses pga. Corona.
Sammen med det sender de den lille pjece der hedder Turen afholdes i stedet næste år i 2022 den 17. – 24.
”Fyraften for sidste gang” – og det er den der gør, at vi august.
får medlemmer stadig væk. Den tak skal vi give videre til
Post Danmarks ledelse næste gang, når vi holder møde Formandsmødet måtte også aflyses i 2020. Lige til det
sidste håbede vi at kunne få lov til at afholde det, men
med dem.
den gik ikke. Restriktionerne i Rørvig var sådan at mødet
Når vi er ved Post Danmark, skal vi hæfte os ved, de store ikke kunne holdes, så vi blev nødt til at aflyse.
forandringer der er, som Dzevad også har gennemgået. Men i år kan vi holde det, og vi holder det som et 12-12
Det er ikke, som da vi var der, og det kommer heller ikke til møde med overnatning. Vi holder det den 9.-10. novemat være det igen. Spørgsmålet er, hvor længe man over- ber.
hovedet vil bringe breve ud i Danmark, for Postloven,
der skulle lægge et grundlag for det, er jo ikke vedtaget Vores gode blad, Posthornet, har vi jo besluttet for
endnu. Samtidig er det sådan, at der hvor Post Danmark nogle år siden, skal udkomme 4 gange årligt, i stedet for
kan tjene nogen penge, er de under konstant angreb fra 6/5 som det var før. Det har været en god beslutning, og
deres konkurrenter. De prøver alle mulige julelege med den blev ikke taget for at spare penge, men fordi nogle
at påstå at man sammenblander forretningsområder og af numrene var for tynde. Ved at få 4 numre har vi fået
rejser sager ved EU. Men én ting er sikkert, at der er ingen noget mere volumen ind i bladet, så det er blevet lidt
af de private leverandører, der gider have noget at gøre spændende at læse.
med at dele breve ud over hele landet, til den takst som Vi gør det samme som vi har gjort de sidste 2 år, at det
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nummer der kommer i december,
der er lommebogen, folierer med
i. Det sparer os tæt på 48.000 kr. i
porto.
Vores hjemmeside prøver vi at arbejde løbende med. Hvis en hjemmeside skal være rigtig spændende,
så skal det også være, fordi der kommer noget nyt på den, også ude fra
klubberne. Hvis I har noget, I gerne
vil have lagt ind, så skal I bare henvende jer til Marianne og Lisa. Jeg
ved, at der er mange af Klubformændene der henvender sig, og får lagt
programmer mm. ind på hjemmesiden.
Vi prøver selv at lægge nyheder ind
fra Landsforeningen.
Når vi kigger på økonomien i vores
forening, har vi en rigtig god økonomi. Vi forlod sidste år med et stort
overskud, og en af årsagerne var jo, Dzevad Ramic har ordet.
at der var ting vi var nødt til at aflyse.
gjorde ikke noget, hvis det bliver
samme beløb som for 2021. Men det
må vi se, hvordan det løser sig.
Samarbejdspartnere
Den ene, LBK (Landsbrancheklubben) har jo præsenteret sig selv in- Et af de andre steder, hvor vi også
den frokost. Vi har haft et fantastisk sidder er, i OAO – Offentligt Ansatsamarbejde med Lars Chemnitz tes Organisationer – det der i gamle
igennem mange år, og vi har et lige dage hed STK. Som den eneste penså godt samarbejde med Dzevad. Så sionistforening er vi jo medlem af
tak for det.
en Hovedorganisation. Det betyder,
at vi er med til at forhandle, når der
Men vi har jo også et godt samarbej- skal forhandles ny overenskomst på
de faktisk stadigvæk med vores gam- det offentlige område. I 2021 var der
le arbejdsplads Post Danmark (som udløb af den gamle overenskomst
vi stadig kalder det). De møder vi ple- og der skulle indgås en ny. Som jeg
jer at holde med Post Danmark blev nåede at fortælle lidt om i septemjo aflyst pga. Corona, så det møde vi ber sidste år, da prøvede vi i lyset af
skulle have holdt i slutningen af 2020 Corona at vurdere, om vi skulle forblev i stedet et videomøde. Det end- handle en ny overenskomst eller vi
te ud med, at vi fik et tilskud fra Post skulle forsøge at forlænge den gamDanmark på 225.000 kr. Det næste le, og så se når der er gået et års tid
møde bliver den 2. november med hvordan rigets tilstand er, og så lave
Hans Erik Lindkvist fra Post Danmark, en ny overenskomst. Der var faktisk
og det er Peter og mig, der tager mø- flertal for en forlængelse bortset fra
det. Det må da gerne ende med, at sygeplejerskerne og pædagogerne.
vi har et nyt tilskud for 2022, og det Skatteministeren, som var statens

forhandler, sagde, at alle skulle være
med på en forlængelse, så vi måtte
igennem en normal forhandling.
Det endte med en ny aftale på 3 år
på 5,25% i generel lønstigning. Da
vi kun får tjenestemandspensionen
reguleret ud fra de generelle lønstigninger – ikke ud fra overenskomstmidler der er afsat til særlige formål
og puljer – så var lige det punkt en
stor fordel for os, at der kun var generelle lønstigninger.
Alt om overenskomsten skulle dermed være færdig, men det var den jo
ikke. For sygeplejerskerne stemte nej
og tog konflikten, selvom alle vidste,
at de aldrig ville opnå noget, ved at
tage den. De nedlægger stadig arbejdet ind imellem, og ender med at
få bod for det. Det er en rigtig ulykkelig situation for Sygeplejerskerne og
for patienterne og for alle. En rigtig
tabersituation man er kommet ud i,
fordi man ikke formåede de rigtige
steder at lave den rigtige strategi for,
hvordan man klarer det her.
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Medlemmer af Landsforeningen.

Faglige Seniorer
Vi har meldt os ind i Faglige Seniorer
i år. Vi har meldt alle ind kollektivt, så
det koster ikke noget for den enkelte.
En af fordelene man kan få ud af medlemskabet, er deres Nyhedsbrev. Jeg
håber I har været inde og tilmelde jer
nyhedsbrevet. Det kommer hver tirsdag, og der står ikke Faglige Seniorer
men Brian og Susanne. Det er virkelig et godt nyhedsbrev. I kan tilmelde
jer via nettet eller få Marianne og Lisa
til at hjælpe jer med det.
Man kan også i Faglige Seniorer få
hjælp til forskellige ting, bl.a. juridisk
hjælp telefonisk, og så kan man faktisk også søge om tilskud til klubberne til aktiviteter. Det er der et par
klubber, der har gjort, og har fået
tilskuddet. På formandsmødet, som
vi skal have her til november, kommer Palle Smed, som er direktør for
Faglige Seniorer, og fortæller lidt om,
hvad tilbuddene er, og hvordan kan
man søge de her forskellige tilskud
til klubberne ude i områderne. Vi
synes, at det lige nøjagtigt på For-
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mandsmødet er det rigtige sted at
høre, i stedet for her på generalforsamlingen. Jeg glæder mig meget
til at høre ham. Han har også godt
af at træffe jer og se, hvordan vores
organisation er, for han er stadig måbende over, at de i Faglige Seniorer,
nu har en pensionistkreds, der har
forhandlingsret.

Det der må være vores hovedopgave er, at bevare den indflydelse vi har
i alle de sammenhænge og samarbejdspartnere vi har. At bevare vores
indflydelse hos Dzevad, Forsikringsforeningen, Tjenestemændenes Låneforening, Faglige Seniorer, OAO
og alle de steder vi har relationer til.
Vi vil fortsat arbejde med at bevare et
fantastisk samarbejde.
Jeg synes når man kigger på det og
skal runde af, så på trods af de problemer, der har været og dem vi kan
se, vil komme, så er det ikke sådan,
at vi hænger med næbet. Det går
faktisk nogenlunde, hvis man skal
være lidt beskeden. For vi har stadig
en rigtig, rigtig god forening som det
er en fornøjelse at være i spidsen for.
Det skulle være mine sidste ord til
beretningen denne gang. Tak skal I
have.

Fremtiden
Når vi er nået så langt i beretningen
her, så kommer man altid hen, og
skal kigge lidt på fremtiden.
Storm P sagde jo at det var svært at
spå – specielt om fremtiden.
Vi har altid i Landsforeningen kæmpet for at få så mange medlemmer
som muligt, og det vil vi selvfølgelig
fortsætte med at gøre. Lige nu ser
det positivt ud. Vi er faktisk inden for
de sidste par måneder gået frem i
medlemmer i stedet for tilbage. På et
tidspunkt er det slut, så går det den Beretningen blev enstemmigt vedanden vej, men endnu har vi det, og taget.
endnu kan vi lave mange ting. Vi prøver, hvad vi kan.

Af Lisa Mogensen | Fotos: Marianne Hansen

Formandsmødet i Rørvig

- Lang tid siden sidst
Tirsdag d. 9. november var 48 deltagere mødt op til
det årlige formandsmøde. På trods af en del afbud de
seneste dage, kunne formanden, Johnny Madsen, i sin
velkomst kun udtrykke glæde over, at vi endelig kunne
samles igen. Johnny Madsen gennemgik programmet
og informerede kort om det praktiske. Derefter bød han
velkommen til Palle Smed fra Faglige Seniorer.

Efter en kort kaffepause fortsatte mødet, hvor Johnny
Madsen fortalte om nyheder siden sidst. Der var ikke så
meget at berette, da de fleste af vores deltagere havde
været med til Generalforsamlingen i oktober. Efterfølgende blev deltagerne delt op i grupper, hvor de skulle
tale om, hvordan vi fastholder vores lokale klubber. Hvad
gør vi for, at klubberne ikke må lukke grundet manglende formand og bestyrelse. Inden vi gik til middag, gav
Palle Smed startede med en kort præsentation af sig grupperne en kort tilbagemelding på, hvad de havde
selv og gik derefter videre til at fortælle om Faglige Se- talt om.
niorer. Foreningen har ca. 250.000 medlemmer, fordelt
på 550 klubber/foreninger. Faglige Seniorer er i frem- Vi startede onsdag morgen med et par sange, inden
gang og Palle Smed fortalte bl.a., at antallet af sidevis- Dzevad Ramic fra 3F gav sit indlæg. Han startede med at
ninger på deres hjemmeside er steget fra 419.500 i 2017 fortælle lidt om sig selv og sin baggrund. Efterfølgende
til 23.000.000 visninger i 2021. Ikke mindst er interessen talte han bl.a. om kulturen på arbejdspladsen og om vigfor det ugentlige nyhedsbrev vokset. I skrivende stund tigheden af, at unge mennesker får en ”aha” oplevelse,
modtager ikke mindre end 136.000 personer nyheds- når de kommer ud på arbejdsmarkedet. Der var en oribrevet, så man må sige, at interessen vokser støt. Faglige entering om, hvordan det aktuelt ser ud i 3F-post og i
Seniorer har et samarbejde med Velux Fonden, der ud Landsbrancheklubben. Johnny takkede Dzevad for beover at støtte aktive ældre også støtter bl.a. kulturelle og søget og overrakte 2 fl. vin.
sociale formål. Som medlem af Faglige Seniorer har klubberne derfor mulighed for at ansøge om tilskud til flere Formandsmødet blev afsluttet med en kort evaluering
forskellige ting. Palle oplyste om, hvad man kan, og hvad og et par ord fra Johnny Madsen, der takkede for et par
man ikke kan søge støtte til. I kraft af medlemskabet har gode dage. Formandsmødet 2021 sluttede som altid
vores lokale klubber mulighed for at få besøg af en kon- med en god frokost inden hjemturen.
sulent fra Faglige Seniorer, der vil komme og fortælle om
arbejdet. Efter indlægget kunne Johnny Madsen takke
for besøget med 2 flasker vin.

Palle Smed fra Faglige Seniorer fortæller på Formands
mødet.

Indlæg til formandsmødet af Dzevad Ramic, formand i 3F
Post.
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Fotos: Jens Erik Christensen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Husmændene
som forsvandt
Mandag d. 13. september var vi samlet til håndmadder og øl i 3F’s mødelokaler. Der var 60 medlemmer, der
deltog.
Da vi havde spist, blev der sunget,
og så var der foredrag om Husmændene som forsvandt.
Det var et foredrag, hvor jeg fortalte
om husmændenes historie gennem
de sidste 150 år. Hvordan de havde
været en stor befolkningsgruppe,
som ikke gjorde sig særlig bemærket, men klarede sig uden de store
problemer for samfundet. De blev
brugt som en stabil arbejdskraftreserve, som gårdejerne og andre
brugte. I 1850 var der 50.000 husmænd, i 1946 var der 100.000 husmænd og nu i år 2020 er der næsten
ikke nogen tilbage. Der blev også
fortalt om statshusmandsloven, som
i 1919 blev årsag til, at der blev byg- Foredragsholder Jens Erik Christensen.
Kaffepause ved foredraget i 3F’s lokaler.
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get 28.113 statshusmandsbrug, indtil
loven blev ophævet omkring 1970.
Der blev også fortalt om den lille grå
Ferguson traktor, som kom til landet
omkring 1949. Selv om der også kom
andre traktorer, så var den nok symbolet på den udvikling, som skete for
landbruget.
Jeg fortalte lidt om mit eget lille husmandssted.
I pausen var der kaffe, hvor vi fik sunget et par af Jeppe Aakjærs sange, da
han har været en af husmændenes
digtere.
Det var mit indtryk, at deltagerne
havde en god og hyggelig eftermiddag.
Jens Erik Christensen

Fotos: Ole Porup

Tur til Fur
med Seniorklubben Posten
i Silkeborg
Vi mødtes ved Jysk Park på Ansvej i
Silkeborg kl. 8.00 med afgang mod
Fur. Undervejs fik vi kaffe, rundstykker og – for dem der havde lyst – en
Dr. Nielsen. ’Svantes lykkelige dag’
blev sunget undervejs.
Vi ankom til Fur kl. 10.00. Herefter
kørte vi rundt på øen med en guide.
Han fortalte om øen og om personer,
som havde gjort sig særligt bemærket i årenes løb. Vi så molér udgravninger med skråninger med bl.a.
mange askelag. Molér bruges bl.a. til
kattegrus og varmefaste sten i ovne.
Kl. 12.00 spiste vi middag på Fur Kro.
Et lækkert måltid med dessert. Efter Middag på Fur Kro.
middagen gik turen til Fur Bryghus.
Et stort sted langt ude i skoven. Vi
startede med en øl eller vand til en
fortælling om starten på Bryggeriet
og til i dag, hvor der er 12-15 fuldtidsansatte. Der brygges ca. 800.000
store flasker øl om året. Herefter fik vi
en rundtur på bryggeriet med en øl
i hånden.
Så var der kaffe med en ½ bolle og
lækker lagkage på kroen. Kl. 16.00 var
det tid for hjemkørsel, hvor turen gik
forbi Kongenshus Mindepark, som
vores super flinke chauffør syntes vi
skulle se. En flot oplevelse.
Alt i alt alletiders tur.
På seniorklubbens vegne
Johan

Rundtur på Bryggeriet.
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Fotos: Bente Pedersen

Postpensionisternes i Nordvestsjælland

Tur til Vestjylland/Fanø
Søndag den 19. september drog foreningen afsted med Mandag dag kørte vi til Esbjerg og sejlede til Fanø med
29 glade medlemmer på en 4-dages tur til Jylland med Menja. Da vi kørte fra færgen, var det ebbe og man kunudgangspunkt i Varde.
ne se sælerne ligge og hvile sig på sandbanken. Vores
guide Jan ventede. Jan har boet hele sit liv på Fanø, så
Efter vores formiddagskaffe og frokost nåede vi frem bedre guide fås ikke. Først en rundvisning i Nordby, hvor
til Varde, hvor vi besøgte Minibyen. Her fik vi en rigtig byens historie blev levende fortalt. Derefter kørte vi til Algod rundvisning. Minibyen er den ældste i Danmark, og bue Fuglekøje. Fuglekøjer findes kun på Fanø. En Fugleden første bygning i Minibyen blev bygget i 1966. Alle køje er en kunstigt anlagt sø, hvor man i gamle dage indbygninger er opført i størrelsesforholdet 1:10 efter re- fangede fugle, især ænder ved tidevandsområder. Efter
konstruktionstegninger, der er udarbejdet på grundlag en god fortælling fra guiden kørte vi videre til Sønderho,
af gamle originaltegninger, fotografier m.m. Der er i dag og fik denne dejlige bys historie. Vi besøgte den meget
omkring 300 huse, og hvert år kommer nye til. Et besøg specielle Sønderho Kirke. Guiden viste en gravsten med
i Varde Miniby kan anbefales. Herefter videre til Hotel ordet ”post-kontrahent”, som betyder en person (postholder), der if. kontrakt paatager sig befordring af post
Varde med indlogering og aftensmad.

Museum Tirpitz.
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Albue Fuglekøje på Fanø.

jfr. www.ordnet.dk . Aldrig hørt eller
set det ord før på en gravsten. Derefter mod Nordby med en afstikker
til Rindby Strand, hvor vi nød udsigten, havet og det dejlige vejr. Efter
frokost i Nordby besøgte vi Fanø
Skibsfart- & Dragtsamling. En dejlig
og oplevelsesrig tur til Fanø med en
rigtig god og underholdende guide.
Vi var alle mættede med indtryk fra
hele dagen. På turen retur til Esbjerg
sejlede vi med Fenja. Sagnet om
Fenja og Menja kan læses på dette
link https://da.wikipedia.org/wiki/
Fenja_og_Menja. Guiden fortalte at
den nye færge der kommer snart, får
navnet Grotte. På vej til Hotellet kom
vi lige forbi de fire hvide mænd, som
skuer ud over Vesterhavet.

Museum Tirpitz. En guide fortalte om
museet og dets opbygning. Derefter
fik hver især udleveret en scanner
(lignede en mobiltelefon), så man
kunne scanne ind på de enkelte udstillinger og høre diverse historier.
En rigtig god måde at opleve det
på. Havets guld er en fast udstilling
– meget smuk rav udstilling. En fantastisk udgave i Rav af Oprerahuset i
Sydney. En ny udstilling, der først åbner den 15.10.2021, handler om (Den
sidste mammut – det første menneske). De store mammutter til udstillingen var næsten lige ankommet,
og var opstillet midlertidigt uden
for museet. Det gav anledning til et
sjovt gruppebillede.

stort orangeri. Herefter fik vi frokost
på Linstrup Kro. Efter frokosten kørte
vi til Wellings Landsbymuseum. Her
fik vi en introduktion til museet, og
gik selv rundt og kiggede på alle de
gamle ting.
Alting får en ende og vores 4-dages
tur lakkede mod enden. Mod Sjælland spiste vi aftensmad på Blommenslyst Kro. Igen en dejlig oplevelsesrig tur med glade medlemmer.
Bente Pedersen

Onsdag blev bussen pakket efter
morgenmaden, og vi kørte til Tambours Have. Den næsten 80 år gamle
have midt i den barske vestjyske
natur byder på smukke og særprægede planter og vandløb mm. Haven
blev anlagt i 1940’erne af skræddermester Gerhard Tambour. Haven ejes
i dag af Varde Kommune. Vi fik en
fin rundvisning. Haven er på 25.000
Nu gik turen til det forholdsvise nye kvadratmeter. Haven har et 135m2 Varde Miniby.
Tirsdag kørte vi forbi Skjern og Søndervig, derefter videre til Ringkøbing
- hvor vi gjorde holdt på havnen. Der
var mulighed for en lille gåtur rundt
i byen. Derefter kørte vi mod Hvide
Sande, hvor vi spiste frokost. Det sidste stykke mod Blåvand, kom vi forbi
Tipperne i bunden af fjorden.
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Fotos: Ove Hansen

Aabenraa Postseniorer

Tur til Søby Brunkulslejer
Aabenraa Postseniorers tur til Søby
Brunkulslejer, middag på Sønder
Omme kro samt kaffe og kage på
Bindeballe Købmandsgaard den 14.
september 2021.
Endelig kunne vi komme i gang igen
– 26 postseniorer mødtes i tørvejr/
lidt solskin ved Aabenraa Postkontor
kl. 7.50 og derefter kørte vi til Rødekro banegård, hvor de sidste steg på
bussen. Vor chauffør Anne Marie fra
VTS busser skulle føre os rundt – på
vegne af Panter Rejser, der havde
solgt os heldagsarrangementet.
Vi kørte nordpå ad motorvejen i lidt
regn og holdte en kaffepause nord
for Vejle – i tørvejr. Chauffør Anne
Marie havde medbragt rundstykker
og lavet kaffe til os. Efter 15 minutter
fortsatte vi til Arnborg, hvor vi kørte
mod Søby. Vi ankom til Søby museet
kl. 10.15 i overvejende solskinsvejr.
Vor guide Karsten Kjær var klar til at
tage imod os i spiseskuret. Han fortalte om området og om sig selv.
Han er lokal, og hans far har også arbejdet i brunkulslejerne. Museumsområdet er opbygget med nogle
af de oprindelige huse, barakker og
butikker. Der er en brovægt med en
gammel Opel lastbil i, en købmandsbutik, en Falck-station, en frisør samt
en del barakker og andre boliger. Vi
gik rundt i området og fik undervejs
Karstens fortællinger. En ikke særlig
dyb rende er lavet og der er opstillet nogle af de maskiner og trillebøre,

der viser hvad og hvordan der blev blev læsset på jernbanevogne med
arbejdet i starten.
håndkraft – 1 arbejder håndlæssede
50 ton på en arbejdsdag!
Brunkul blev gravet i perioden 1940
– 1970. Det løste Danmarks mangel Nu er det 1100 hektar store område
på brændsel samt gav arbejde til fredet og beplantet. Vi fik en køretur i
mange arbejdsløse fra hele landet. bussen rundt i området med guiden
Brunkul blev i stor stil anvendt på Karsten. Der er mange søer, og der
kraftværker til elforsyningen, bl.a. forekommer stadig jordskred, så det
Vestkraft i Esbjerg. I 60’erne kørte kan være farligt at gå rundt i områhver 20. minut grønne Bedford last- det. Søerne er forskellige i vandfarbiler med anhænger (Hoffmann og ven, nogle okkerfarvede andre blå
Sønner) fra Søby til Esbjerg. En stor og enkelte grønne. Ifølge guiden er
del af arbejderne bosatte sig i om- der fisk i alle søer.
rådet i særdeles primitive uisolerede
boliger med deres familier – brænd- Vi tog afsked med Karsten og kørte i
sel til opvarmning havde de lige ved solskinsvejr via Skarrild mod Sønder
hånden. Op til 2-3000 boede der Omme, hvor vi spiste på kroen. Vi fik
rundt om i lejerne – ca. halvdelen i serveret en dejlig oksesteg med tilSøby. Indtil ca. 1950 foregik arbejdet behør og en god SOVS. Til dessert en
med håndkraft – herefter blev det islagkage – herligt.
meget mekaniseret. Der blev lagt
jernbanespor ind, og brunkullene Derefter kørte vi videre mod Binde-

Bindeballe Købmandsgaard.
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balle Købmandsgård (grundlagt i 1897) hvor vi gik rundt
på opdagelse i museet/butikken og sluttede i gården,
hvor der i et lokale var dækket op med kaffe og dejlig
kage til os.
Kl. ca. 15.30 kørte vi via Egtved og Kolding til Rødekro til
første aflæsning – derfra videre til Aabenraa Postkontor.
Vi tog afsked med VTS og Anne Marie kl. 17.15 og takkede for en rigtig god og godt tilrettelagt tur.
Ove Hansen

Mindelunden – med 57 mindesten.

Livet med demens
Med Landsforeningen på kursus i Rørvig.
af Mette Abrahamsen. Mette er uddannet sygeplejerske
og er Formand for Alzheimer foreningen på Vestsjælland.
At komme omkring hele foredraget er ikke muligt her.
Kort fortalt kommer Mette, efter en kort introduktion af
sig selv, ind på lidt om hjernen og dens opbygning. Derefter om de forskellige demenstyper og de tidlige kendetegn. Vi blev oplyst om hvordan man med fordel kan
kommunikere, både med ord men også med kropssproget. Mette gav eksempler på hvor vigtigt det er med den
korrekte kommunikation, og om hvordan vi skal agere i
omgangen med personer der er ramt af demens. Hun
fortalte om hvordan vi opretholder de gode relationer
og om at finde stjernestunderne i en ny hverdag. Alt
sammen i et sprog der er til at forstå og som vi alle kan
forholde os til. I løbet af formiddagen var der også indlagt et par sjove opgaver hvor vi kunne teste vores egen
hukommelse. Mette gav desuden råd om, hvad man gør
hvis mistanken om demens kommer. Efter oplægget var
der tid til spørgsmål.

Jeg har været med som deltager på et af kurserne i efteråret. Det er altid dejligt at besøge Rørvig Centeret og
samværet med medlemmerne af Landsforeningen er
hyggeligt og givtigt. Så når vi, fra kontoret i Fredericia,
er med på et kursus er det en ren fornøjelse at være på
Emnet er både interessant og yderst relevant så derfor
arbejde!
har vi i 2022 igen Mette Abrahamsen med på programEt af emnerne på kurset er forholdsvis nyt. Emnet hed- met. Har du ikke hørt foredraget endnu, vil jeg varmt ander ”Livet med Demens” og det vil jeg gerne fortælle lidt befale at ansøge om deltagelse på kurset når det bliver
om, da det er et emne der berører rigtig mange. Faktisk annonceret i Posthornet næste gang.
er omkring 400.00 af os, nære pårørende til en person
med demens! Som foredragsholder havde vi fornøjelsen Lisa Mogensen
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Fotos: Ole Nordklitgaard

Postpensionisternes i Aalborg

Sensommerudflugt til
Nutidsmuseet i Aars
Vi havde arrangeret en eftermiddagstur til Nutidsmuseet Gamle radioer, videokameraer, båndoptagere, grammoi Aars. Afgang fra Rustenborg kl. 13.30. Vi var heldige med fonplader og skrivemaskiner var der også.
vejret, der var lunt og tørt, lige til vi var hjemme igen.
Der var gammelt interiør som tandlægebor med remVed ankomsten fik vi en kort orientering om museet og træk og værktøj fra en tandlæges arbejde, hvilket gav
dets historie med mange udvidelser indtil nu.
minder om barndommens tandlægebesøg. Der var interiør fra lægeklinikker – ja man kan blive ved. Fra et postPå museet så vi en masse forskellige håndværksværktøjer hus var der gamle postuniformer, postcykler, tasker og
fra de sidste ca. 100 år. De har samlet virkelig mange ting meget mere.
såsom: interiør fra gamle butikker, gammelt håndværktøj, de tidlige modeller af mobiltelefoner, legetøj, duk- Ofte blev der udtrykt: ’Kan du huske den, eller kan du
ker, dukkevogne, som vi kender det fra vores barndom. huske det’?

Udstilling med gamle ure.

22 | Posthornet nr. 4 2021

På turen hjem kørte chaufføren en anden vej, så vi kom
gennem forskellige små byer. Vi var hjemme ved RustenDa vi havde beundret samlingerne i en times tid, var der borg til planlagt tid kl. 17.30.
kaffe med kringle og en særdeles lækker lagkage. Under
kaffen gik snakken om alt det, vi har oplevet i de mange Der var enighed om, at vi havde haft en dejlig tur.
måneder, vi har siddet hjemme under coronaen. Efter
kaffen var der tid til at se det, vi ikke havde nået endnu. Ole Nordklitgaard
Alt i alt en imponerende og interessant samling.

Posthus fra gammel tid.

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

Julelukning

Landsforeningens kontor i Fredericia
holder lukket i dagene mellem
jul og nytår.
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Fotos: Julemærkefonden

Årets Julemærke
Overskuddet fra salget af julemærket går som altid til Julemærkehjemmene, hvor
børn, der kæmper med mobning, ensomhed og lavt selvværd får hjælp.
Julemærket blev den 1. november afsløret af Kronprin- familier og venner med hænderne fulde af pakker og
sessen sammen med illustrator Peter Bay Alexandersen. juletræer.
Det skete til et festligt arrangement på Københavns Rådhus.
Det er en hyldest til det særlige fællesskab, som opstår
i juletiden, og det minder os om betydningen af, at vi
Det var samtidig en god lejlighed for Kronprinsessen, husker at invitere hinanden hjem, noget vi desværre var
som er protektor for Julemærkefonden, til at tale med mange, der gik glip af sidste år pga. corona-restriktionernogle af de mange børn, som hver dag får hjælp gen- ne.
nem deres ophold på et Julemærkehjem.
”Det er med stor glæde, at jeg har tegnet årets Julemærkeark, og jeg kan ikke komme i tanke om en sag, jeg helHjem til jul
Årets Julemærke er tegnet af illustrator Peter Bay Ale- lere ville arbejde for end netop Julemærkehjemmene.
xandersen og har temaet ”Hjem til jul”. Motivet viser et Sammen med Julemærkefonden blev vi enige om at
skib, der lægger til kaj, hvor folk vender hjem til deres bygge arkets fortælling op om det, vi alle havde gået og

Årets kunstner Peter Bay Alexandersen og H.K.H. Kronprinsessen foran årets Julemærke.
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savnet i corona-tiden, nemlig at gense alle vores kære. Julemærket 2021
At tegne det historiske har altid talt særligt stærkt til mig. • Julemærket 2021 er nummer 118, og det er udkomDerfor var det nærliggende at placere handlingen i en
met siden 1904.
havneby fra et tidspunkt i 1800-tallet, og hvad er mere • Kan købes online på julemaerket.dk og PostNords netjulet end netop de gamle dage”, fortæller Peter Bay Alebutik og i følgende butikker: Kvickly, SuperBrugsen,
xandersen.
Dagli’Brugsen, Meny, Spar, Min Købmand, Løvbjerg,
Bilka, Føtex, Salling, BR, Bog & idé, BOGhandleren, Kop
& Kande samt landets posthuse.
Indtægterne daler - støtten stiger
Indtægterne fra salget af Julemærket bidrager til driften • Et helark med 47 mærker koster 75 kr.
af Julemærkehjemmene, hvor børn kan få hjælp.
Tidligere kunne indtægterne fra velgørenhedsmærket
finansiere hele hjælpeindsatsen. Sådan er det desværre
ikke længere.
”Salget af Julemærket bidrager fortsat til vores hjælpearbejde. Men i dag udgør det kun lidt under 10 % af vores
samlede indtægter. Vi er derfor helt afhængig af støtte
fra private, virksomheder og fonde. Heldigvis møder vi
stor opbakning til vores arbejde. Der er rigtig mange,
som gerne vil bidrage til at hjælpe børnene – ikke kun til
jul, men året rundt,” siger Søren Ravn Jensen.
Der er dog stadig flere hundrede børn, som står på
venteliste til at få et ophold. Derfor er det en oplagt
mulighed for at hjælpe dem ved at købe Julemærket.
Julemærket kan både købes som hel ark og som miniark med et udpluk at mærkerne. Motivet fra arkene
findes også som julekort og gavemærker. Det kan købes online på julemaerket.dk og i butikker.

Fakta om Julemærkehjemmene
• Julemærkehjemmene hjælper børn, der kæmper med mistrivsel, mobning, ensomhed og lavt
selvværd.
• Hvert år får 1.000 børn i alderen 7-14 år ophold
på et Julemærkehjem.
• Der er fem Julemærkehjem i Danmark: I Hobro,
Kollund, Skælskør, Ølsted og Roskilde.
• 49 % af børnene har inden opholdet på Julemærkehjem oplevet mobning. 12 måneder efter opholdet er andelen faldet til kun 15 %. Kilde: Julemærkefondens resultatdokumentation
• Julemærkehjemmene modtager kun 2,8 % i offentligt tilskud og er derfor helt afhængige af
støtte fra private, virksomheder og fonde.

Helark af årets Julemærke
”Hjem til jul”.
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Fotograf Per Lindgaard

Pensionistkursus IV – 2022

EU-tur til
Prag og Berlin

med ophold i Dresden
Den 28. oktober 1918 erklærede Tjekkoslovakiet sig uaf- Turen er KUN for medlemmer af Postpensionisternes Landsforening, og man skal have været medlem
hængig fra Østrig-Ungarn.
i mindst 12 måneder. Kravet om medlemskab gæl1.januar 1993 opstod Tjekkiet som et resultat af den fre- der også ægtefælle/ledsager.
delig opløsning af Tjekkoslovakiet.
Prisen er 5.600,00 kr. i delt dobbeltværelse. Tillæg for
enkeltværelse er 1.200,00 kr. (der er et begrænset antal
1. maj 2004 blev Tjekkiet medlem af EU.
enkeltværelser). Der er plads til 46 deltager, ved flere ansøger end 46 vil der blive trukket lod. Pladserne i busVi skal på denne tur besøge Tjekkiets hovedstad Prag.
sen vil også blive fordelt ved lodtrækning. Rejseforsikring
Turen udgår fra Kolding onsdag den 17. august 2022 tegnes af de enkelte deltagere selv, pas og det blå sundkl. 09.30. Da det som tidligere er Nilles Rejser, som er hedskort medbringes på turen.
teknisk arrangør, vil der være opsamling i Aalborg, Randers, Viby J og Vinding ved Vejle, hvor der også vil være Turen er næsten med fuld pension, frokosten er dog for
egen regning torsdag den 18. lørdag den 20. søndag
gratis langtidsparkering på eget ansvar.
den 21. og tirsdag den 23.
Der vil på turen blive tid på egen hånd i såvel Prag som
Enlige medlemmer, som ønsker at deltage, skal tili Berlin.
melde sig og betale for enkeltværelse, da vi IKKE
Vi gør opmærksom på, at der på turen vil være en del sætter 2 personer på samme værelse, som ikke på
kørsel, især den første dag. Turen er IKKE for personer forhånd har ønsket det.
med gangbesvær, da byrundturene for en stor dels vedkommende er til fods.
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TILMELDING TIL KURSUS IV | 17. – 24. AUGUST 2022
Navn:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Mobiltelefonnummer der medbringes på rejsen:
E-mailadresse:
Navn på Ledsager/ægtefælle:
CPR.-nr.:   
Adresse:
Postnr.:
Ønsker enkeltværelse:
Påstigning: Aalborg:

    Randers:

    Viby J:

    Vinding v/Vejle:

    Kolding:

Ansøgning om deltagelse sendes til: Postpensionisternes Landsforening, Prangervej 42, 7000 Fredericia.
Eller på mail til: pl@postpensionisterne.dk. Hvis du sender en mail, skal den
indeholde nøjagtig de samme oplysninger som i ansøgningsblanketten.
Du må også gerne ringe til kontoret på 75 92 60 23.
Ansøgninger skal være kontoret i hænde senest onsdag den 13. april 2022.

Programmet på turen - se følgende sider
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Programmet
på turen
Onsdag den 17. august
Kl. 06.25 Aalborg afgang
Kl. 07.25 Randers afgang
Kl. 08.10 Viby J afgang
Kl. 09.00 Vinding afgang
Kl. 09.30 Kolding afgang
Kaffe og rundstykke på Hylkedal Vest
Frokost Neumünster
Middag og overnatning på H&S Hotel Belmondo Leipzig Airport.

Torsdag den 18. august
H&S Hotel Belmondo, morgenbuffet.
Vi fortsætter vi mod Tysklands gamle
kulturby Dresden, hvor vi spadserer
en tur i den gamle bydel og ser nogle af de smukkeste bygninger. Vi oplever bl.a. Semper-operaen, det imponerende barokke bygningsværk
Zwinger, residensslottet Hofkirche
og den berømte Frauenkirche. Der
bliver tid til frokost på egen hånd.
Ankomst til Prag sidst på eftermid-
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dagen. Om aftenen nyder vi en 3-ret- på floden Moldau gennem det centers middag på en restaurant tæt på trale Prag. På denne to timers sejltur
vores hotel.
kan man nyde udsigten til flere af byens berømte bygninger. Mens vi sejler, nyder vi en stor frokostbuffet, og
Fredag den 19. august
en lokal musiker sørger for den helt
Hotel Beranek, morgenbuffet.
rigtige stemning.
Det gamle Prag – Josefov – halvMiddag lokal restaurant.
dagstur
På en byrundtur til fods i den gamle bydel Stare Mesto skal vi opleve Lørdag den 20. august
nogle af Prags mest berømte sevær- Hotel Beranek, morgenbuffet.
digheder. Vi ser Rådhuspladsen med
det astronomiske ur samt Tein-kirken Nizbor – Karlstejn – halvdagstur
med Tycho Brahes grav. Herfra vi- Vi kører til glasværket i Nizbor, hvor
dere gennem det gamle kvarter Un- man fremstiller det berømte tjekkigelt med det pompøse borgerhus ske krystalglas. Her er der mulighed
Obecni Dum, der er Prags fornemste for rundvisning på fabrikken og for
jugendstil-bygning. Vi kommer forbi at købe glas i den tilhørende butik.
Wenzelspladsen, den jødiske bydel Herefter går turen mod den imponeJosefov, og oplever det eksklusive rende middelalderborg Karlstejn, der
forretningsstrøg og levende gadeliv i er en af de største turistattraktioner
de hyggelige gamle, krogede gader, uden for Prag. Ved borgens fod ligger
der har eksisteret siden den tidlige den lille by Karlstejn, som har mange
middelalder.
butikker, boder og restauranter. På
hjemturen følger vi floden Berounka
Sejltur på Moldau med frokost
gennem et naturskønt område mod
Midt på dagen arrangeres en sejltur Prag, hvor der efterfølgende bliver

tid på egen hånd til at gå på opda- skilte på husene, hvilket håndværk Park Inn by Radisson Berlin Alexanhusets beboere mestrede.
gelse i byen og nyde stemningen.
derplatz, morgenbuffet.
Dagen er afsat til at opleve Berlin på
Middag
lokal
restaurant.
egen hånd.
Middag lokal restaurant.
Middag på lokal restaurant ca. 2 km
fra hotellet.
Søndag den 21. august
Mandag den 22. august
Hotel Beranek, morgenbuffet.
Hotel Beranek, morgenbuffet.
Kl. 08.00 Prag, afgang.
Onsdag den 24. august
Park Inn by Radisson Berlin AlexanHradcany – Karlsbroen – halv- Frokost undervejs til Berlin.
Vi tager på en spændende byrund- derplatz, morgenbuffet. Derefter afdagstur
Vi kører til bydelen Hradcany, der tur i Berlin og oplever bl.a. den gamle gang.
ligger højt med en storslået udsigt bykerne med Domkirken og Museover ”Den Gyldne Stad”. På en spad- umsøen, der er optaget på UNESCO’s Kl. 15.30 Frokostbuffet i Rødekro
seretur gennem borgområdet skal vi Verdens¬arvsliste. Vi kører ad Unter Kl. 17.15 Kolding, ankomst
både se adelens gamle palæer, klo- den Linden og ser Gendarmen- Kl. 17.45 Vinding, ankomst
stre, værtshuse og kirker samt Prags markt, der er byens måske smuk- Kl. 18.30 Viby, ankomst
imponerende borg- og slotsområde, keste plads. Selvfølgelig passerer vi Kl. 19.15 Randers, ankomst
hvor både den tjekkiske præsidents også den gamle grænse mellem øst Kl. 20.15 Aalborg, ankomst
residens og Prags domkirke St. Vitus og vest ved Checkpoint Charlie, går
befinder sig. Vi spadserer efterføl- en tur gennem Brandenburger Tor
gende ned til Karlsbroen gennem og oplever Holocaust-mindesmærNerudova-gaden på Mala Strana kets knugende arkitektur. Middag og
– “lillesiden” – hvor håndværkerne overnatning på Park Inn by Radisson Forbehold for ændringer
boede. Her fortæller de mange sjove Berlin Alexanderplatz.
i programmet.

Tirsdag den 23. august

Posthornet nr. 4 2021 | 29

Fotos: Jens Erik Christensen

Postvæsenets Pensionistforening Fredericia

Efterårsfest
Torsdag den 14. oktober 2021 havde Efter en dejlig 2-retters menu kom
vi efterårsfest på Fuglsangcentret.
Flemming Gammelholm og underholdt os.
Der var 56 deltagere, men der kunne
nemt have været flere. De, der kom, Han startede med at synge og spille
fik en rigtig god oplevelse med dejlig nogle af de sange, som vi igennem
mad og underholdning.
tiden har sat stor pris på. Det var

Elvis underholder med sang.

Bamse, Keld Heick og mange andres
sange.
I pausen drak vi kaffe. Herefter fortsatte han, men pludselig skulle han
hente en ven, og det viste sig at
være Elvis, som var genopstået. Det
var både sjovt og festligt, da han gik
rundt ved bordene. Ja, nogle blev
endda klædt lidt ud til morskab for
de øvrige.
Alle gik hjem i godt humør efter en
rigtig skøn eftermiddag.
Jens Erik Christensen

En deltager blev klædt lidt ud.
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer bookinger af Postens ferieboliger. Boligerne bookes
pr. telefon (bort set fra de tre årlige lodtrækningsrunder). Hvis du ikke ved, hvad
du har ret til at booke, så ring til os (Lisbeth eller Katja) på tlf. 88 92 33 60.
Lodtrækningen - ansøgning for sommeren
2022
Skemaet til brug for at
deltage i sommerlodtrækningen (uge 19 – 39)
er i dette blad. Husk at
udfylde og medsende
samtykkeerklæringen på
side 2, da du ellers ikke
kommer i betragtning!

kontoret.bookhus.dk og se hvad der er ledigt og derefter
ringe til os for at booke.
Hvis du vælger at sende ansøgningen til os pr. mail, skal
den sendes som en pdf-fil ellers deltager du ikke i lodtrækningen. Husk at skrive ”Ansøgning” i emnefeltet og
send den til feriekontoret-kbh@3f.dk
Hvis du ikke kan sende på denne måde, skal ansøgningen sendes pr. brev.

Fristen er den samme som hvis ansøgningen bliver
På ansøgningsblan- sendt pr. brev. Se dato og tid på ansøgningen.
ketten beder vi venligst om, at du skri- Når lodtrækningen er foretaget, sender vi en bekræfver med VERSALER, telse til din mailadresse. Det er derfor vigtigt, at denne
BLOKBOGSTAVER el- altid er korrekt. Hvis vi ikke har din mailadresse, sender vi
ler STORE BOGSTA- selvfølgelig et brev til dig.
VER. Det gør vi ikke
for at genere dig, Når vi sender svaret pr. mail, får du selvfølgelig besked
men for at sikre os, at vi skriver dine oplysninger korrekt hurtigere og Feriekontoret modtager dermed ikke flere
ind i systemet.
hundrede opkald lige efter lodtrækningen, da de fleste
jo har fået svar med det samme.
Her ser du et eksempel på, hvordan en ansøgning tit ser
ud (og denne er faktisk ikke slem) og hvordan vi gerne Det er vigtigt at pointere, at du også får svar, hvis du
ser, at den er udfyldt. Blokbogstaver gør den meget ikke har vundet et ophold. Du skal derfor reagere, hvis
mere læsbar. En enkelt forkert prik eller streg i mailadres- du ikke hører fra os, for så er der gået noget galt med
sen har kæmpe betydning. Ansøgningen på billedet er mailen eller brevet.
selvfølgelig fiktiv.
Ledige ferieboliger
Vi bruger rigtig meget tid på at ”opklare” utydelig skrift. På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du følge med i hvilVi vil derfor opfordre dig til lige at bruge 2 minutter læn- ke boliger og uger der er ledige. Du skal klikke på ”Legere tid på at udfylde ansøgningen i en læsbar udgave. dige uger” som ligger øverst på siden – den bliver som
Nemlig en tydelig skrift i BLOKBOGSTAVER. Tak.
regel opdateret hver dag. De røde uger er forbeholdt
postmedlemmerne, men vil blive åbnet for andre 3F’ere
For at vinde en af TJM Forsikrings ferieboliger, skal du op- ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.
lyse dit policenummer. Hvis du ikke skriver nummeret på
ansøgningen, deltager du ikke i lodtrækningen for disse På https://feriekontoret.bookhus.dk kan du også se de
boliger. Det er derfor vigtigt at huske det!
ledige boliger. Her skal du dog være opmærksom på, at
du ikke har mulighed for at booke boligerne nr. 100 –
Hvis du ikke ønsker at deltage i lodtrækningen, kan du 121, som hører til Hotel- og Restauration. På denne side
efterfølgende gå på www.3fpost.dk eller https://ferie- er alt ledigt grønt og siden er altid opdateret.
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Renoveringer m.m.
Dyngbylund, Odder
Vores tre huse har fået lagt nyt
gulv i stuen og i de to køjesengsrum. Køjesengsrummene har fået nye senge, klædeskabe, dyner og hovedpuder.
Bornholm
Afbud grundet Corona (Covid-19)
De tre huse på Bornholm har
eller sygdom m.m.
fået samme slags nye køjesenUnder hele perioden med Corona (Covid-19) har vi opge, dyner og hovedpuder som
levet mange, som ikke er klar over, om de har en afbei Dyngbylund, Odder.
stillingsforsikring i deres rejseforsikring. Det er denne
forsikring, som dækker afbud i henhold til UdenrigsminiLangeland, ombygget
steriets rejsevejledninger og ved sygdom m.m.
Vi har planer om, at vi i løbet af vinteren 2021 skal etabVi vil anbefale, at du kontakter dit forsikringsselskab og lere nye køkkener i de to huse, som vi kalder ”ombygget”.
undersøger hvordan du er forsikret og får tegnet en for- Vi skal også lægge nyt gulv i køkken og stue. Det hele
skal stå klar til sommersæsonen, der starter i uge 19.
sikring, hvis du ikke har en i forvejen.
Ved et eventuelt afbud er det ikke muligt at flytte boo- Langeland, renoveret
kingen (hvis der er betalt) til en anden uge. Hverken i I maj måned 2021
blev der lavet nye
Danmark eller i Europa.
terrasser i de tre
Det er til enhver tid dit eget ansvar at holde øje med, om huse, som vi kaldu er dækket af en forsikring og hvornår din forsikring der ”renoveret”.
tillader, at du betaler for din booking. Hos nogle forsik- Tidligere var der
ringsselskaber er det nemlig bookingtidspunktet der er kun små flisetergældende og hos andre er det betalingsdatoen som er rasser, men nu er
gældende i tilfælde af, at de skal dække dit afbud. Det er der store flotte
træterrasser med
derfor vigtigt, at du kender dine betingelser.
god plads.
Vi gør opmærksom på, at du ved afbrud ”kun” får halvde- Husene er til fire
len af det indbetalte beløb retur fra Feriekontoret. Dette personer. Der er
er i henhold til de gældende regler på bookingtidspunk- et soveværelse
tet. Dette fremgår af bekræftelsen, som du får tilsendt i med plads til to
forbindelse med bookingen. Beløbet tilbagebetales, når og en sovesofa i
stuen med plads
vi ser dokumentation for forsikringens udbetaling.
til to.
Langeland, ny
I november 2021 blev der lagt ny terrasse i D-huset, da
den var godt slidt og i skrivende stund er der ved at blive
anlagt ny terrasse i F-huset.
Blåvand, Hvide Hus
Der er bygget et nyt skur som er dobbelt så stort som før.
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Mols
I november 2021
blev der anlagt
ny træterrasse
ved huset.

I januar 2022 bliver der etableret et nyt vindue på toilettet og der er kommet en ny vask. Vandhaner og blandingsbatterier er blevet udskiftet i hele huset.
Sofabord og spisebord er blevet slebet og har fået ædeltræsolie, så de står super flotte.
I haven er der nye haveborde, havestole og hynder.

Martofte
På to sider af huset er der blevet anlagt flere fliser, så terI det ene soveværelse er der kommet nye elevations- rasseområdet er blevet større.
senge og køjesengsrummet har fået en ny køjeseng.
Alle tre soveværelser er blevet malet.
Der er kommet
nyt spisebord, to
nye haveborde og
nogle af havestolene er også blevet
udskiftet.
Egernsund
I stuen er der kommet nye spisebordsstole, to nye læ- Berlin, lille
nestole og to nye barstole samt tæpper under bordene. Der er indkøbt ny sovesofa og nyt tæppe til under sofabordet.
Tæppet skal sikre, at benene fra sovesofaen ikke laver
”slidmærker” på gulvet.

Alle sengene i huset er blevet udskiftet. I soveværelserne
med dobbeltsenge er der nu elevationssenge og i det
tredje soveværelse er der to nye bokssenge, der står som
enkeltsenge. Der er også kommet nye dyner og hovedpuder.
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Pris pr. uge for uge
19 – 24 og 33 - 39

3 døgn
(minibookning)

Pris pr. uge for uge
25 – 32

X
X
X
X
X

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

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

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

X
X
X
X
X
X
X
X
X

3500
3500
3500
3500
3700
3700
3700
3700
3400

1900
1900
1900
1900
2000
2000
2000
2000
1900

4000
4000
4000
4000
4200
4200
4200
4200
3900

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

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

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

4200
3900
4100
4100
4100
4700
4000
4300
4200
3600
3600
3900
3900
4400
3800
4600
4100
4100
4100
4100
4600
4600
4400
4500
4500
4000

Internet

Sauna

300
300
800

Spa

3
3
3
3
4
4
2
2
3

Opvaskemaskine

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

Tørretumbler

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

Vaskemaskine

Meter til badestrand

4
4

Antal soverum

Heraf i køjeseng

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

Heraf i hems / alkove

Heraf i alm. seng

Heraf i opholdsrum

Sovepladser i alt

Priser og faciliteter – sommer 2022 (uge 19 – 39)

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

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

2

1/2

2
2

2

2
2

2
2

2

4
2

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

2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
4
6

3
4

2

3

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
6

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

X
X
X
X
X
X

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

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

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

Ferieboligerne markeret med ** er ikke egnet for 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 3F postmedlemmer og medlemmer fra
PPL (Postpensionisternes Landsforening),
som er forsikringstagere i TJM Forsikring.

Kan søges af alle 3F postmedlemmer og medlemmer fra
PPL (Post-pensionisternes Landsforening).

Sommer 2022 – Ansøgning
Ferieforeningen
200
Hasle, Bornholm
6
Kramnitze
400
Langeland, ombygget
500
Langeland, renoveret
600
Langeland, ny
700
Grenå, Djursland
800
Dyngbylund, Odder
19
Hejsager, ved Haderslev
20
Blåvand, Hvide Hus
21
Skyum, Thy
22
Rørvig
23
Tutten, Nykøbing Sjælland
Postfonden
30
Nørløv Strand
31
Fanø
32
Hvide Sande
33
Mols, Djursland
34
Liseleje
35
Udsholt, Gilleleje
36
Christianshavn, Kbh., 4. sal
37
Christianshavn, Kbh., stuen
38
Kramnitze, ny
TJM Forsikring
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
68
Bad Gastein, Østrig
69
Sarajevo, Bosnien

OBS!
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022.
2
18. februar
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følgeli
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.
længere tid

14 dage

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

Ferieophold sommeren 2022 fra uge 19 – 39
for 3F postmedlemmer og medlemmer fra PPL
(Postpensionisternes Landsforening).
Cpr.nr: ___ ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___

Nej
Nej
Nej

Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER
og ikke med eventuel svær læselig håndskrift

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: _________________________________________
Jeg søger ferieophold i uge (skriv ugenummeret)

1. prioritet
Uge nr.

2. prioritet
Uge nr.

3. prioritet
Uge nr.

Du kan vælge mellem 3 mulige uger, hvor du ønsker
ophold. Prioriter dine ugeønsker.
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres
i kolonnen ”14 dage” ud for boligen. Hvis du ikke vinder
et 14 dages ophold, er du automatisk med i lodtrækningen om 1 uge.
Der kan søges 10 steder og de skal prioriteres.
Skriv 1, 2, 3 o.s.v. i kolonnen med 14 eller 7 dage.
Jeg har forsikring i
TJM Forsikring.
Mit policenummer er:
Denne ansøgning sendes til:
Feriekontoret – Peter Ipsens Allé 25 – 2400 Kbh. NV
og skal være modtaget med morgenposten eller
pr. mail senest mandag den 7. februar 2022 kl. 09.00.
Tlf.: 88 92 33 60 – Mail: feriekontoret-kbh@3f.dk
– husk at skrive ”Ansøgning” i emnelinjen.
Betaling for opholdet skal ske senest den
1. marts 2022.
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 lodtrækningen om ophold. Vi trækker desuden på dine eventuelle medlemsdata i 3Fs medlemskartotek.
Vi orienterer den tilsynsførende i hver feriebolig om navn og eventuelt mobilnr. på medlemmerne for hver uge 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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Sådan foregår lodtrækningen
Ansøgningen
Alle ansøgninger indtastes i Feriehusprogrammet.

14 dages ophold, er du automatisk med i lodtrækningen
om én uge.

Alle ansøgningsberettigede er lagt ind i programmets Minibookning
database.
Minibookning (tre døgn) kan tidligst bookes én måned
før opholdet.
Der kan kun indtastes én ansøgning pr. medlem, så du
kan ikke forøge din chance ved at indsende flere ansøg- Minibookning kan ikke bookes i højsæsonen (uge 25 –
ningsskemaer.
32 + 42).

Lodtrækningen
Lodtrækning sker blandt alle tre fonde samtidig. Dog under forudsætning af, at du er berettiget til at søge blandt
TJM Forsikrings ferieboliger og dermed er forsikrings
tager.

Minibookning er søndag – onsdag eller torsdag – søndag. I Bad Gastein er en minibookning dog onsdag – lørdag eller lørdag - tirsdag.

Ansøgningsskema og ledige uger
Ansøgningsskemaet kan printes ud fra hjemmesiden
Hvis du er forsikringstager, skal du huske at bekræfte det- www.3fpost.dk – skemaet ligger i øverste ”bjælke”.
te (ved afkrydsning på ansøgningsskemaet) samt notere
dit policenummer (f.eks. din indboforsikring).
For at deltage i lodtrækningen skal du udfylde og returnere samtykkeerklæringen, som er en del af ansøgningsØnsket uge vil blive forsøgt opfyldt ud fra din prioritets- skemaet. Hvis det ikke sker, deltager du ikke i lodtrækrækkefølge. Altså uge før bolig.
ningen og skemaet makuleres. Hvis du sender pr. mail,
skal ansøgningen være i formatet PDF.
Brug af point
Ved hvert årsskifte bliver alle tildelt et point. Man kan Når lodtrækningen er foretaget, ligger vi de ledige uger
ud på hjemmesiden.
maksimalt optjene 10 point.
Hvis du booker en bolig i højsæsonen (uge 25 – 32 + Hvis du ikke vinder i lodtrækningen, kan du gå på ”le42), nedskrives der med tre point - uanset om du vinder i dige uger” på vores hjemmeside og se, om du kan finde
noget, som du kan bruge. Du kan selvfølgelig også ringe
lodtrækningen eller booker efterfølgende.
til os.
Det koster ikke point at booke uden for højsæsonen.
Frister, betaling og afbud
Du kan ikke gå i minuspoint og du kan godt være heldig Fristerne for indsendelse af ansøgningsskemaet samt
at vinde, selvom du har nul point.
betalingsfristen fremgår på ansøgningen.
Systemet vil altid forsøge at tilgodese dem med højst Hvis du vinder i lodtrækningen, vil du modtage en bepointantal.
kræftelse med en opkrævning. Hvis vi har din korrekte
mailadresse, får du besked pr. mail. Også hvis du ikke har
vundet et ophold.
Skiftedag
Skiftedagen i ferieboligerne er søndag. Dog med undtaDer kan meldes afbud uden betaling frem til betalingsfrigelse af Bad Gastein, Østrig hvor skiftedagen er lørdag.
sten. Ved afbud efter betalingsfristen refunderer vi halvdelen af det betalte beløb. Din rejseforsikring/afbestil14 dages ophold
14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres i lingsforsikring dækker muligvis den anden halvdel.
kolonnen ”14 dage” ud for stedet. Hvis du ikke vinder et

>>
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▲

GDPR (Persondataforordningen)
Databeskyttelsesforordningen er en EU-forordning, som
har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af
Du kan afmelde din booking ved at ringe til os på telefon personoplysninger i Den Europæiske Union.
88 92 33 60 eller ved at returnere vinderbrevet påskrevet
”Afbestilling”.
Feriekontoret er pligtige til at følge de regler, som er omfattet af GDPR. Der er derfor bl.a. en tilføjelse på ansøgningsskemaet, hvor du skal bekræfte, at du har forstået
Pris for bookning af en feriebolig
Der er sæsonpriser og derfor koster en feriebolig ikke det vilkårene for at booke boliger igennem os. Vilkårene vil
også kunne læses på 3fpost.dk.
samme i alle uger.
Feriekontoret fortsat

NYT fra
klubberne

Højsæsonen (uge 25 – 32 + 42) koster kr. 500,- mere end Hvis du ikke udfylder og returnerer samtykkeerklæringen, deltager du ikke i lodtrækningen.
de andre uger.

POSTPENSIONISTERNES KLUB FOR
STORKØBENHAVN

VESTERBRO OG PAKKEPOSTENS
P ENSIONISTKLUB

Program for første halvår 2022

Hej alle sammen!

25. januar
Carl Erik Lundgaard, historiefortæller, musiker og komponist.

Så er vi nået til november måned, og vi har allerede
afholdt 2 arrangementer.

23. februar
Klubben kan den 23. februar fejre 35-års jubilæum.
Det markeres, dels med et frokostarrangement for medlemmerne den 22. februar, dels den 15.juni med middag
på Bakken og efterfølgende Cirkusrevyen.
Indbydelse sendes ud i november 2021.
29.marts
Generalforsamling.
26. april
Direktør Frederik Strand, Politimuseet.
Nærmere om forårsprogrammet i nytårsbrevet.
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I august holdt vi traditionen tro vores sommerfest, vi var
33, som deltog. Vi havde en rigtig dejlig dag med god
mad, højt humør og smukt sommervejr. Igen i år havde
Signe og Carsten været behjælpelige med at leje et
lokale i deres kolonihaveforening, stor tak til dem.
Torsdag den 9.september gik turen til Botanisk Have,
vi mødtes kl. 11, alle friske og med vandresko på. Vi gik
en dejlig tur rundt i haven og Palmehuset, og til slut gik
turen videre til Restaurant Jacobsen på Kultorvet. Vi fik
rigtig dejlig mad og et par små til halsen. Da klokken
blev 16, gik vi hver til sit, efter en dejlig tur i smukt vejr.
Vi var i alt 17 personer, der deltog.
Vores arrangement i Valby bowlinghal er forhåbentlig
løbet tilfredsstillende af stablen.

Onsdag den 26. januar 2022 holder vi vores årlige
nytårstaffel, dette arrangement må vi begrænse til vores
egne medlemmer, grundet pladsmangel. Det foregår
i Det Grå Palæ, Peter Ipsen Alle’ 25. Egenbetaling på kr.
200,- pr. person. Alt dette kan I også læse i vores nyhedsbrev.

Tirsdag den 8. februar 2022 er der billetsalg til ”Syng
med” den 10. marts. Det sker i det Grå Palæ kl. 10.00 12.00.
Tirsdag den 22. februar 2022 kommer Pia Dahl på
besøg i store sal kl. 14.00 ”hvem skændes efter en god
sang”? - Nej vel! Det bliver en rigtig god sangdag med
fortælling om sangene - og god musik på opfordring.
(fællesarrangement).

PBV Lolly

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 13.00 til 17.00
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre,
”Syng med” med Morten Rolskov, i god fællessang og
smittende livsenergi. Husk nu sangbogen alle sammen!
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/vand og
kaffe pr. næse. Deltagerbetaling er 150 kr. for medlemmer - 200 kr. for ikke-medlemmer.
Billetter sælges tirsdag den 8. februar 2022 kl. 10 12.

KØBENHAVNS POST-SENIORER

Med denne lille appetizer til de kommende arrangementer, vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god jul,
godt nytår og på gensyn til mange gode samværsdage
fremover i foreningen.

Vores ordinære generalforsamlingen er den 17. februar
2022 kl. 13, læs mere om det i nyhedsbrevet.
Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et
godt nytår. Vi vil benytte lejligheden til at takke jer alle
for, at I deltager i vores arrangementer, da vi lægger et
stort stykke arbejde i planlægningen, husk derfor at
melde jer talstærkt til alle kommende arrangementer.

Så blev det tid for lidt information om, hvad der rør sig i
foreningen.

NYT fra
klubberne

Der er ingen planlagte arrangementer i december måned, da vi alle har travlt med juleforberedelser.

Med venlig hilsen
Carsten Majgaard

Året skal jo afsluttes med maner, og hvad er mere traditionsrigt end:
Torsdag den 9. december at afholde vores Julefrokost/afslutning i Friheden-Hvidovre. (kun for
medlemmer)
Der er også mulighed for en Julefrokost på Bakken
den 10. december, som afholdes af 3F, Region Hovedstaden. Læs mere i Nyhedsbrevet.
I det nye år starter vi op med en nyhed. Nytårsbanko
den 20. januar. Det foregår Peter Ipsens Alle 25.
Tilmelding er senest den 7. januar. Læs mere om
dagen i Nyhedsbladet - det bliver ”vildt”, og så kun 40 kr.!
Tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10.00 leverer Karsten
Holm anekdoter, foredrag og ikke mindst musik af John
Mogensen, som fremføres fantastisk godt. Glæd jer
til en dejlig musikalsk eftermiddag. (fællesarrangement).

SYDHAVSØERNES POSTPENSIONISTER
Program for 2022
Januar måned:
Nytårskur / julefrokost
fredag den 7. januar kl. 13.00
Efter ønske fra flere arrangeres ”Nytårskur” – igen til en
traditionel ”julefrokost” med hygge og spil. Vi besøger
Kejsergården i Vålse, Østervej 3, 4840 Nørre Alslev.
Indbydelse er udsendt.
Marts måned:
Generalforsamling 2022
mandag den 28. marts kl. 10.00
Afholdes hos Landsbyen i Våbensted. Efter generalforsamlingen en gæstetaler, spisning og hygge. Indkaldelser med dagsorden udsendes medio februar 2022.
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NYT fra
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Maj måned:
Besøg på Skovhuse Radarstation ved Stensved
mandag den 16. maj
Rundtur på det, der er tilbage af den gamle Radarstation, og indsigt i stationens virke som arbejdsplads og
betydningen for det danske forsvars strategi. Turen
bliver en madpakketur - mulighed for at sidde i tørvejr.
Indbydelser udsendes medio april 2022 - med information om mødested og – tidspunkt.
August måned:
Heldags sommerudflugt til Lolland
tirsdag den 23. august
Vi mødes kl. 10.00 ved besøgscentret til Femernforbindelsen, Havnegade 2, 4970 Rødby. Der vil blive en guidet gennemgang af udstillingen og det aktuelle ”stade”
for byggeriet. Vi påregner at lave en frokostaftale i nærheden, inden turen går videre til Gloslunde Præstegård,
- mindestue og – mindehave for stormfloden 1872. Her
mødes vi kl. 14.30, på adressen Stenvadsvej 4, 4983 Dannemare, hvor vi har aftale med en rundviser/fortæller.
Netop i 2022 er det 150 år siden, stormfloden kulminerede den 13. november. Der er samtidig mulighed for at
se et ”Ispinde modelbyggeri”. Vi afslutter dagen med en
øl/vand. Indbydelser udsendes slut juli 2022.
Oktober/november måned:
Virksomhedsbesøg hos Møn Bolcher
Virksomheden er under flytning til Ankervej 1 (ved Kraghave), 4800 Nykøbing F. hvor der også vil blive etableret
chokoladeproduktion. Vi har foreløbig aftalt et besøg
i uge 43 eller 44. Mon ikke udsigten til en ”goodiebag”
kan friste de fleste ?. Afhængig af tidspunktet for besøget, vil vi evt. finde yderligere aktivitet til dagen. Indbydelser udsendes primo oktober 2022.
Dette er, hvad vi har planlagt til det nye år. Forbehold for
ændringer og mulige Corona-restriktioner.
De seneste to år, under Coronaen, har foreningen
gennemført følgende arrangementer:
2020: Julefrokost/Nytårskur - Ordinær generalforsamling
- Tur til travløb med foredrag og spisning på Travbanen i
Nykøbing F.

Bestyrelsen takker for god opbakning til de arrangementer, det har været muligt at gennemføre i 2020/21.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår.
PBV
Henning Jensen, formand

POSTPENSIONISTERNE
I AALBORG
Program for 1. halvår 2022
Tirsdag d. 1. februar kl. 14.00
Syng med-arrangement
Vi lufter en masse populære sange og Harmonika
klubben SKELAGEREN spiller til.
Det plejer at være et populært arrangement, med
mange deltagere.
Pris for en øl/vand & kaffe samt brød: 75 kr. pr. person
Arrangementet afholdes i 3F’s lokaler, Hadsundvej 184
(lokale 556-557) på 2. sal
Bindende tilmelding senest d. 25. januar til Niels-Henrik
eller en anden af bestyrelsen.
Tirsdag d. 8. marts kl. 14.00
Generalforsamling
Foreningen er vært ved en øl/vand og kaffe.
Mød op og giv din mening til kende
Arrangementet afholdes i 3F´s lokaler, Hadsundvej 184
(lokale 557) på 2. sal
Tilmelding af hensyn til kaffe/brød
Bindende tilmelding senest: d. 22. februar til Niels-Henrik
eller en anden af bestyrelsen.

Tirsdag d. 3. maj kl. 19.00
Bankospil
Arrangementet afholdes i 3F’s lokaler, Hadsundvej 184
(lokale 556 og 557) på 2. sal
Pris for 3 plader, en øl/vand, kaffe og brød: 75 kr.
2021: Ordinær generalforsamling - Tur til Møn med
Der kan købes ekstra plader for 10 kr. stk.
frokost hos Slagter Stig i Stege og videre til Nyord med
Bindende tilmelding senest d. 26. april til Niels-Henrik
guidet rundvisning – Besøg på Politigården i Nykøbing F eller en anden af bestyrelsen.
med gennemgang af Nærpolitiets opgaver samt frokost
på Restaurant Asia.
Juni
Bestyrelsen undersøger muligheden for at arrangere
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en 3-4 dages udlandstur i juni, som I efterspurgte på
generalforsamlingen. Programmerne fra bureauerne er
ikke færdige endnu. Mere herom senere.
Betaling for arrangementerne kan indbetales på konto:
9210 4584589723 eller Mobilepay på 23440107
Husk altid at påføre navn på indbetalingen.
Buslinie 12 holder tæt på 3 F´s lokaler.
Der er gode parkeringsmuligheder.
Med venlig hilsen
Leif Aage Hansen

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING
FREDERICIA
Kalender for 2021 og 2022
Torsdag den 9. december 2021 kl. 17.30
Generalforsamling og julemiddag på Fuglsangcentret
Onsdag den 12. januar 2022 kl. 12.30
Vi mødes i 3F’s lokaler (ikke program endnu)
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 14.00
Banko i 3F’s lokaler
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 17.30
35-års fødselsdagsfest

POSTPENSIONISTERNE
DJURSLAND & MOLS
Aktiviteter i 2022
Nu kan vi endelig lave et program, som vi forventer
at kunne gennemføre, så kan vi igen mødes til hyggeligt samvær. Ønsker I at have gæster med, er de
velkomne.
Der udsendes invitation ca. en måned før hvert arrangement. I må gerne tilmelde jer så tidligt som muligt.

Torsdag den 13. januar kl. 09.00-14.00
Johnsen Graphic Solutions A/S
Kom og se en af Grenaas store trykkerivirksomheder,
som både laver tryksager, flag, hjemmesider og mange
andre aktiviteter. Tilmelding senest 8. januar 2022.
Torsdag den 24. marts kl. 12.00-15.00
Generalforsamling
Generalforsamling med efterfølgende fællesspisning på
Gjerrild Kro. Mød op og få nogle hyggelige timer sammen med gode kolleger.
Tilmelding til spisning nødvendig!
Tilmelding senest 19. marts 2022.
Torsdag den 21. april kl. 09.00-15.00
Gl. Estrup Gartneri
På Gl. Estrup Gartneri produceres mange forskellige
Änglamark produkter. Änglamark er en serie af økologiske, miljøvenlige og allergivenlige produkter.
Tilmelding senest 16. april 2022.
Torsdag den 7. april kl. 10.00-15.00
– afgang kl. 08.00
Postpensionisternes Landsforening afholder general
forsamling i Messe C, Fredericia.
Tilmelding til John på mail: johnharry@yjh.dk senest
07.03.2022 kl. 12.00.
Kun for medlemmer af Postpensionisternes Landsforening.
Torsdag den 19. maj kl. 14.30-20.30
(bemærk tidspunkt)
Kronospan
Tag med ud og se et firma, der laver mange forskellige
spånplader til byggeri. Vi bliver vist rundt på hele virksomheden, så vi kan følge hele processen fra kasseret
træ til færdig spånplade. Tilmelding senest 17. maj
2022.
Torsdag den 16. juni kl. 09.00-14.00
Sostrup Vandværk
Kom med ud at se Grenaas nye vandværk. Vandværket
bliver indviet i 2022, så vi bliver nogle af de første til at se
det nye vandværk. Tilmelding senest 11. juni 2022.
Torsdag den 25. august kl. 09.00-14.00
International Furniture
Vidste du, at der ligger et stort firma som eksporterer
møbler til hele verden.
Tilmelding senest 20. august 2022.

Torsdag den 1. december kl. 13.00-17.00
Grenaa Bowlingcenter
Julebowling og julefrokost. Vores årlige bowling og
julefrokost afholdes i Grenaa Bowlingcenter.
Vi starter med bowling og slutter med julefrokost og
kaffe. Der vil igen i år være præmier til vinderne.
Tilmelding senest 28. november 2022.

P&T’S PENSIONISTKLUB,
RANDERS
Forårsprogram 2022
Mandag den 10. januar 2022 kl. 14.00
Alm. hygge. Kaffe & kage og lotteri.
Mandag den 14. februar 2022 kl. 14.00
HC EICHER, kendt fra Dansktoppen, kommer og
underholder.
Hygge, kaffe & kage og lotteri.
Mandag den 14. marts 2022 kl. 14.00
GENERALFORSAMLING.

Tirsdag den 24. maj 2022 kl. 09.00
fra Rema 1000, Jernbanegade.
LØVSPRINGSTUR
Turen går til Venø.

Efterårsprogram 2022
Mandag den 12. september 2022 kl. 14.00
En hyggedag med snak, lidt kaffe og en kage og så
lotteri.
Tilmelding til Løvfaldstur.
Mandag den 10. oktober 2022 kl. 14.00
SVEND ERIK LARSEN. Også kendt fra dansktoppen spiller
folkemusik.
Hygge, kaffe & kage og lotteri.
Tilmelding til Løvfaldstur.
Tirsdag den 25. oktober 2022 kl. 09.00
fra Rema 1000, Jernbanegade
LØVFALDSTUR
Turen går til Børglum kloster.
Mandag den 14. november 2022 kl. 14.00
Endnu ikke programsat.
Hygge, kaffe & kage og lotteri.

Mandag den 11. april 2022 kl. 14.00
KARINA JENSEN, Foredrag: ”Pigen i Trøjen”.
Er det, at være soldat en livsstil?
Hygge, kaffe & kage og lotteri.
Tilmelding til Løvspringstur.

Tirsdag den 29. november 2022 kl. 12.00
Julefrokost.

Mandag den 09. maj 2022 kl. 14.00
Alm. hygge. Kaffe & kage og lotteri.
Tilmelding til Løvspringstur.

Eventuelle ændringer og yderligere information
kan følges på klubbens egen hjemmeside:
http://postpensionistranders.simplesite.com/

Mandag den 12. december 2022 kl. 14.00
Juleafslutning med gløgg, æbleskiver og banko.

Glædelig jul
og godt nytår!
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Foto: Hans B. Henriksen

Vindere
af vinterens ferielegater
Vi har ved lodtrækning fundet vinderne af vinterens 5 ferielegater á kr. 1500,00.

Tillykke til de heldige vindere:

Tove Johansen
Mary Led Hansen
Ejlif Kristensen
Rønning Bech
Kurt Sørensen
I ønskes alle en god ferie.
Vinderne er blevet kontaktet
personligt.
Næste år vil vi igen trække
lod om 20 ferielegater á kr.
1500,00.
De af Landsforeningens
medlemmer der vinder et af
Postens feriehuse ved Feriekontorets sommer- og vinterlodtrækning, har mulighed
for at ansøge om et legat.
Næste ansøgningsrunde af Vi gør opmærksom på at legaterne er skattepligtige.
et legat vil blive annonceret Vinderne skal selv angive beløbet på selvangivelsen.
i næste nummer af Posthornet.
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MØDE & KURSUS
AKTIVITET 2022
Tirsdag d. 18. januar

Bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 1. marts

Bestyrelsesmøde (årsregnskab)

Onsdag d. 6. april

Bestyrelsesmøde

Torsdag d. 7. april

Generalforsamling

25.-27. april

Kursus ”Tre Kulturer”

16.-18. maj

Kursus ”Tag stilling til livet”

Tirsdag d. 14. juni

Bestyrelsesmøde

17.- 24. august

EU-tur

5.-7. september

Kursus ”Hverdag & Trivsel”

7.- 8. september

Konference/Bestyrelsesmøde

26.-28. september

Kursus ”Den nye hverdag”

8.- 9. november

Formandsmøde

Onsdag d. 14. december

Bestyrelsesmøde (julemøde)

Prangervej 42, 7000 Fredericia

