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Nyt fra formanden 

Af Ole Rønnelund, landsformand  
 

SYNLIGHED mm. 
Selv med den alderstørste optimisme, er det svært at påstå, at alt er 
OK i lille Danmark. 

 
Jeg er ret optimistisk omkring valget, som i skrivende stund skal 
finde sted om 14 dage. Jeg tror på, at Mette Frederiksen er 
statsminister også efter valget. Skulle der blive blåt flertal, ser det 
ud, som om de blå partier kan få umådelig svært ved at udarbejde 
et regeringsgrundlag, som alle kan tilslutte sig. - Vi får se! 

 
Uanset regeringens farve efter valget står vi lige midt i en kritisk situation med voldsomt 
stigende udgifter i de fleste familiers dagligdag til el, varme, inflation og store prisstigninger 
i det daglige forbrug.  
Det betyder, at mange familier er nødt til tage deres økonomiske situation op til over-
vejelse - kort sagt finde ud af, hvor der kan sættes ind for at finde besparelser.  
Spareforslagene kan være mange. Jeg frygter, at fagforeningskontingentet hos mange vil 
blive nævnt som spareforslag, uanset om man er Seniormedlem eller ej.  
Det synes jeg, er et tåbeligt sted at spare. 
 

Noget bør gøres! 

 
Det vil være nærliggende at foreslå, at HK`s Hovedbestyrelse skal vedtage at sætte 
kontingentet ned. De fleste medlemmer vil nok synes, at billigere kontingent vil være 
udmærket. Jeg mener ikke, at det er den rigtige medicin. Jeg tror, det handler om   

 

Synlighed 
 
Om vores egen andegård, Seniorklubberne, har jeg ofte påstået, at vi med 48 
Seniorklubber er HK`s synlighed ude omkring i landet. Det mener jeg fortsat. 
Selvom vi absolut er synlige med de 48 klubber, er det en overvejelse, om vi kan gøre 
noget anderledes - og måske bedre.  
 
Om vi er synlige, naturligvis på den gode måde, er meget afgørende for medlemmernes 
tilfredshed. Tilfredse medlemmer vælger ikke at melde sig ud trods den økonomiske krise. 
Derfor: Jo flere medlemmer vi har kontakt med, jo bedre. Vi må drøfte med hinanden og i 
klubberne, om vi kan finde på tiltag, så vi bliver endnu mere synlige.  
 
Jeg støder til stadighed på, at man møder HK Seniorer, som ikke ved, at der findes 
seniorklubber. Der er plads til forbedring, og dette skal jo nok gøres i samarbejde med din 
HK afdeling.  
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Netop nu kunne man forestille sig, at afdelingerne overvejer tiltag for at forhindre 
udmeldelser. Mine forslag i den retning vil være, at genoverveje gamle dyder som 
virksomhedsbesøg og agitation. Men mine forslag er nok ikke den rigtige medicin 
i 2022. 
 
God arbejdslyst.  
 
 
 

REDAKTIONEN INFORMERER: 

 
SeniORientering kan også læses her: https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-
landsforening-og-branchesektion/hk-seniorer  Klik på de underliggende  og 

få mere information om HK Seniorer.  
 
Næste udgave af SeniORientering bliver en lille ”julegave” med forventet udsendelse i 

uge 50. GLÆD DIG  
 
 

HK Medlemskort - print selv.  

Dit personlige HK Medlemskort giver medlemsfordele. Kortet printes fra 
www.HK.DK/medlemsfordele  og kortet benyttes, hvor der gives HK rabat.   
 
 

KLUBBERNE 

 
Uddrag fra referat af Hovedbestyrelsen HK Seniorers møde den 2. - 3. maj 2022  
 
HK Afdelingen informerer:  
Vi har fået besked fra Kommunikation og Marketing, at når der fra forbundet sendes 
nyhedsbrev med tilbud af forskellig art, er det muligt for seniorklubberne, at give 
orientering i nyhedsbrevet.  
Klubberne skal blot aflevere det materiale, som de gerne vil have med til den lokale HK 
afdeling, Der orienteres også herom i SeniORientering.  
Orienteringen er hermed viderebragt til HK seniorklubberne. Redaktøren 
 
 
 
Referater fra Hovedbestyrelsen HK Seniorer udsendes nu til HK Seniorklubbernes 
formand.  
Hovedbestyrelsen besluttede enstemmigt på mødet 2. – 3. maj 2022, at bestyrelsens 
referater fremover udsendes til alle klubber. Det anbefales dog, at der vedlægges et 
følgebrev til den første udsendelse.  

https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/hk-seniorer
https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-og-branchesektion/hk-seniorer
http://www.hk.dk/medlemsfordele
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Flere klubber bruger denne udsendelsesmulighed, og ofte har man den beslutning, at når 
der ikke høres noget efter 8 dage, betragtes referatet som godkendt. Eventuelle rettelser 
vil fremgå i det efterfølgende referat. 
 
Såfremt der sker ændring af klubformand skal Landsforeningens sekretær orienteres 
herom i lighed med tidligere. Skriv til birgithn@webspeed.dk   Redaktøren 
 
 
 
 

 
 
 

KLUB 

JUBILÆER 40 år  
 

VI ØNSKER TILLYKKE  
 
HK Seniorerne Mariagerfjord-Vesthimmerland  
Af Aase Christensen, Næstformand HK Senior Danmark.  
 

Seniorklubben havde den 13. januar 2022 40 års jubilæum. Det måtte desværre aflyses 
pga. Corona.  
 
I stedet blev dagen fejret tirsdag den 13. september 2022 i klublokalet i Hobro ved en 
reception, hvor der blev serveret lidt - men godt - til et glas champagne i selskab med 
medlemmer og bestyrelse.  
 
Næstformanden deltog og takker for et dejligt arrangement og eftermiddag sammen med 
bestyrelse og medlemmer.     
 
 
 
 
 

mailto:birgithn@webspeed.dk
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HK Midt Seniorklub Odense 
Af Aase Christensen, Næstformand HK Senior Danmark.  
 

Klubben fejrede 40 års jubilæum den 13. oktober i Odin Havnepark. 96 feststemte 
medlemmer og gæster havde fornøjelsen af at deltage i jubilæumsfesten i Neptun salen, 
hvor de runde borde var smukt pyntet med røde servietter og dannebrogsflag. Joan 
Madsen og datter underholdt i fin stil fra scenen.  
 
Anne Marie Bay, afdelingsformand HK Midt, lykønskede klubben med en tak til de mange 
engagerede personer og frivillige, der lægger et stort engagement for dagen. Hun sluttede 
med en tak til bestyrelsen i Odense for et godt samarbejde.  
 
Der var også en tillykke-hilsen fra Landsformand Ole Rønnelund, som desværre var 
forhindret i at deltage og derfor havde sendt næstformanden.      
 
Formand Kurts Pasfalls tale var et historisk tilbageblik med opstart af seniorklubben i 
1982. Igennem alle 40 år havde der kun været 1 ”forkvinde” og 4 formænd, før Kurt selv 
blev valgt til dette tidskrævende og ulønnede hverv.  
 
Det sociale samvær havde været det centrale i mødeaktiviteterne gennem forskelligartede, 
festlige og/eller spændende foredrag i klubregi. Han fremhævede særligt et foredrag i 
oktober 2003, hvor den daværende chefkriminalinspektør Per Larsen indviede 
medlemmerne i politiets kamp og metoder for om muligt at opklare enhver form for 
kriminelle handlinger. 
 
Udflugter havde der igennem tiderne været mange af, altid i sommerhalvåret. 
Seværdigheder i det nordlige Tyskland og de grænseoverskridende indkøbsmuligheder på 
hjemturen gav ingen bebrejdelser blandt deltagerne. 
Kurt gav også eksempler på prisudviklingen omkring arrangementer og sammenlignede 
med den seneste tids udvikling. 
 
For 13 år tilbage startede klubben den årlige udlandsrejse á 4 dages varighed og altid i 
uge 34. Destinationerne var bl.a. Harzen, Bremen, Bremerhafen samt til det  
Gamle Østtyskland. Kurt nævnte også, at samtlige ture altid havde en overraskelse i 
programmet.  
 
Formanden sluttede af med at nævne 2 meget synlige og skelsættende tiltag:  
 

1. 2010: Udflytningen fra HK Midt, Vindegade til Lumbyvej 11. Indvielses-receptionen 

blev afholdt 21. januar 2011. 

2. 2017: Kongresbeslutningen om, at en udmeldt HK’er kan genindmelde sig inden for 

2 år fra udmeldelsesdato - og til den på dagen gældende kontingentsats. Dog ind-

befatter genindmeldelse ikke den kollektive ulykkesforsikring.  
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Som afslutning takkede Kurt for samarbejdet med HK Midt - og ikke mindst den siddende  
bestyrelse.   
 
Næstformanden takker for en dejlig festdag sammen med medlemmer, gæster og 
bestyrelse.  
 
 

 

Aase Christensen og formand Kurt Pasfall 
 

Marianne Domar Rasmussen.  
 
Marianne er også medskribent af efterfølgende artikel. 

 
        

HK MIDT SENIORKLUB ODENSES UDLANDSTUR TIL HAMBORG  
Af Marianne og Knud Åge Rasmussen 
 
Vi var 45 glade pensionister, der i august 2022 kørte fra HK Odense mod Hamborg. Første stop: 
Padborg, hvor vi fik morgenmad. De to næste stop var de hyggelige byer Friedrichstadt og 
Glückstadt, hvor vi gik rundt på egen hånd. 
 

            
 
I Hamborg blev vi indkvarteret på Cityhotel Monopol på Reeperbahn. Der var arrangeret fælles 
middag på naborestauranten. 
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2. dag: Efter morgenmaden gik vi under Elben ad den gamle Elbtunnel (426 meter). Herefter 
bragte en 80 m lang rullende trappe os 37 m op i det nye Koncerthus Elbphilharmonien - fantastisk 
udsigt. Nu en dejlig fælles frokost - fish and chips - i St. Pauli Piers. Dagen sluttede med besøg i 
Miniatur Wunderland med modeljernbaner og bygninger fra mange lande, bl.a. Storebæltsbroen 
fra Danmark. Inden fælles aftensmad et kort smut forbi mindepladsen for Beatles på Reeperbahn. 
 
 

   
 
 
3. dag var vi efter morgenmaden på havnerundtur med båden Tanja, som blev styret af Kent. 
Vores fantastiske guide Helge Landskron fortalte med en smittende begejstring om det, vi sejlede 
forbi. Sjovt også fra båden at se Elbphilharmonien, som vi havde besøgt dagen før. Så kom vi til 
Stade, hvor vi samlet gik en kort rundtur. Vi kom blandt andet forbi det gamle Historisches 
Rathaus, hvor det var muligt at komme indenfor, Bürgermeister-Hintze-Haus, Kirche St. Cosmae 
et Damiani og St.Johanniskloster. Fantastiske byggerier. Frokost blev indtaget på egen hånd.  
29 grader varmt. Igen fælles aftensmad med god snak, hygge og skål. 
 

       
 
4. dag kørte vi til Altes Land og besøgte en frugtplantage. Vi var på dejlig rundtur med Obsthof-
Expressen og fik blandt andet fortalt, at der var 20 millioner frugttræer. Flere købte skønne frugter. 
Derefter gik turen til Ricklinger Landbrauerei, hvor ejeren med begejstring fortalte om ølbrygning. 
Der blev serveret et udvalg af pølser og ost og smagsprøver på to af bryggeriets dejlige øl. 
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Derefter gik turen hjemad med stop ved Fleggaard. Vi ankom lidt trætte til HK på Lumbyvej med 
en masse gode oplevelser i bagagen. 

 
Tak til vores guide Ann fra GIBA Travel og vores chauffør fra Haarby 
Busser, der trods trafikale udfordringer fik turen til at hænge sammen.  
 
Tak til alle for nogle dejlige (men lange) dage.  

 
 
 

 
 
LØVFALDSTUR med HK Senior Køge. 

v/ Gitte Kirkegaard.  
 
HK Senior Køge har onsdag den 28. september 2022 været på vores årlige 
LØVFALDSTUR, der gik til Lolland. 
Vi var 67 forventningsfulde seniorer, der satte hinanden stævne på Ølby Station kl. 8.15, 
hvor dobbeltdækkerbussen var klar til at køre os ud på ”eventyr”.  
Vejret var noget gråt, og det regnede på vej til Lolland, men heldet var heldigvis med os, 
da det var tørvejr på det meste af turen.  
 
Vi startede turen med et besøg i Rødbyhavn i en udstillingshal, hvor vi fik en flot guidet 
orientering om FEMERN BÆLT byggeriet, og hvordan Femern Bælt Tunnelen bygges. Der 
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var en masse plancher og modeller af byggeriet, og vi hørte om hele byggeriets 
opbygning.  
 
Tunnelfabrikken, hvor produktionen af tunnelelementerne skal foregå, er ved at blive 
bygget. Der skal produceres 79 standardelementer på en længde af 217 m. Femern Bælt 
tunnelen bliver verdens længste sænketunnel og verdens længste kombinerede vej og 
togtunnel. 80 % af arbejdskraften er udlændinge med forskellige specialuddannelser inden 
for netop et sådant byggeri.  
 
Mange af arbejderne bor i en containerby nær byggepladsen. Her bliver der sørget rigtig 
godt for arbejderne. Der er kantine, og hver har sit eget værelse med eget bad og toilet.  
 
Tunnelen forventes at blive færdig i 2029. Det var et meget spændende og lærerigt besøg. 
 

 

 
Herefter kørte vi til et mindre udsigtstårn, hvor vi kunne skue ud 
over den kæmpestore byggeplads. Her blev der også tid til en 
lille forfriskning, inden turen gik videre til Restaurant Lysemose i 
Maribo. Stedet ligger meget flot i en skov og med Lysemose sø 
lige ude foran restauranten. Her fik vi en meget lækker frokost - 
“Tag selv bord”. 
 

Og snakken gik lystigt rundt 
omkring de runde borde. Herefter  
var der tid til en lille spadseretur i 
det smukke område ved søen samt 
i skoven inden kaffe, kage og ost 
kunne indtages.  

 
 
 
Sidste stop var et besøg i Maribos smukke domkirke, der ligger meget flot. Her fik vi fortalt 
om kirkens historie og fik også en guidet rundvisning. 
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Det var en rigtig spændende og oplevelsesrig tur, hvor alle var glade, trætte og fyldt op af 
dagens mange oplevelser, da vi sidst på dagen ankom til Ølby Station.  
 

 
 
FAGLIGE SENIORER  
 

MØDE MED BORGMESTEREN TIL EN SNAK OM 
ÆLDREOMRÅDET  
Af Aase Christensen, HK Seniorer Frederikshavn.  
Faglige Seniorer i Nordjylland havde i efteråret arrangeret et informativt møde med 
borgmester Birgit Hansen, Frederikshavn Kommune. Mødets udgangspunkt var en snak 
om ældreområdet: ”Bliv klogere på den aktuelle politik i din kommune og få svar på dine 
spørgsmål”. 
 
Deltagerne fik af Birgit Hansen et oplæg om visioner og udfordringer på ældreområdet i 
kommunen, og da borgmesteren netop havde modtaget orientering om, at kommunens 
økonomiske ansøgning ikke var blevet imødekommet fra den søgte ”særtilskudspulje for 
særligt vanskeligt stillede kommuner”, var det med en trykket stemning, mødet blev 
gennemført. 
 
Vi fik dog indblik i, hvordan arbejdsgangen omkring budgetlægning og de afledte 
nedskæringer finder sted, og hvorledes kommunen om nødvendigt må skrue ned for 
serviceniveauet på flere områder. Denne dag var det selvfølgelig særligt serviceniveauet 
for de ældre og for de plejekrævende, der var i fokus. ”Rengøringsniveauet nedskåret til 
hver 3. uge” kunne blive en nødvendighed for at få enderne til at hænge sammen, gentog 
borgmesteren flere gange med stor beklagelse.  Der ville naturligvis blive taget hensyn til 
den enkelte borgers behov og ”ingen skulle sidde i deres eget skidt”, som der blev sagt.  
Borgmesteren kom også ind på den mentale sundhed hos personalet i Ældreplejen og 
udtrykte sin bekymring for fremtiden.   
 
Birgit Hansens udmelding gav stor debat, og efterfølgende fik vi en kortere orientering om 
de 9 Ældrerådsmedlemmers arbejde v/formanden for Ældrerådet, Hanne Andersen.   
 
Hanne Andersen havde under eftermiddagens debat og diskussion givet udtryk for 
Ældrerådets holdning til de forventede nedskæringer, og som jeg oplevede det, så var der 
et godt samarbejde mellem Birgit Hansen og Hanne Andersen. Vi blev samtidig opfordret 
til at følge med i forhandlingerne og også læse de offentlige referater fra Ældrerådets 
månedlige møder fremover. 
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BLIV OPDATERET PÅ FÆRDSELSREGLERNE! 
Af Aase Christensen, HK Seniorer Frederikshavn.  

Dette var overskriften for en interessant og lærerig eftermiddag med en af de lokale 
kørelærere.  
 
Vi fik genopfrisket vores viden om færdselsregler - ikke på den tørre måde, men med 
humor og viden om de lokale forhold med bl.a.mange rundkørsler samt vidensdeling om, 
hvorledes trafikanterne skal agere i forhold til hinanden for at skabe det berømte flow i 
trafikken, uden at der var tilskadekomne. 
 
Rundkørslerne gav en god diskussion, og der var mange spørgsmål, om nu cyklisten var 
på/stået af cyklen, og hvorledes forskellen derpå kunne få indflydelse på bilistens ageren i 
henhold til færdselsreglerne. Det samme gjorde sig gældende for personer ved/i 
fodgængerfelter.  
 
Kursus i kørsel med elcykel i et samarbejde med lokal forhandler blev desværre ikke til 
noget.  Jeg havde meldt mig øjeblikkeligt, det kunne da være sjovt at komme op i fart på 
en elcykel kontra brødmotor. Elektriske løbehjul på cykelstier blev bragt op af en deltager 
og kommenteret.     
 
Parkering og bøder blev også berørt, og der var gode eksempler på, hvordan man netop 
ikke skulle agere i de situationer - og samtidig uddelt viden om lokale P-pladser. 
 
Vi fik endvidere eksempler på aldersrelateret (sygdom/demens) kørsel og 
konsekvenserne, samt at vi skal huske at se på udløbsdatoen på vores kørekort for straks 
fornyelse.  
 
Parallelparkering ville flere af de kvindelige mødedeltagere især gerne have uddybet, men 
desværre var tiden gået. Vi fik dog nogle fif med på vejen, så mon ikke vi skulle overveje 
at tage en tur til Italien/Frankrig for at få lejlighed til at gentage øvelsen mange gange og 
blive lige så ferm, som man nødvendigvis må være for at begå sig i disse lande på 
parkeringsfronten?   
 
Tak for en dejlig eftermiddag i selskab med den erfarne kørelærer.  
 
 

Hvordan sikrer man sit fysiske og digitale hjem? 
Af Aase Christensen, redaktør.  
  
HK Midt Vest, Herning havde 10. oktober 2022 besøg af politiassistent Kenn Hjort 
Sørensen og makker.  
 
Emnerne var:  
- Hvordan sikrer man sit fysiske og digitale hjem?  
- Hvad kan man selv gøre for at sikre sit hjem mod indbrud?  
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- Hvordan sikrer man sig mod lomme- og tricktyveri?  
- Hvad gør man for at undgå IT-kriminalitet?  
 
Der blev uddelt gode råd, men ikke ”den store raketvidenskab”. Det hele blev krydret med 
egne erfaringer og historier. 
 
 

B a g s i d e n 
 

Nysgerrighed er en rigtig god egenskab. 
Af Jytte Hald, formand for HK Seniorer Svendborg 
 

De senere år har jeg jævnligt gjort mig nogle tanker om det at være nysgerrig. På den 
gode måde altså. Jeg har selv fået nysgerrighed i vuggegave, og jo ældre jeg bliver, jo 
mere skønner jeg på det.  
Indtil jeg blev 5 år, rejste jeg jævnligt med min familie fra Kalundborg til Sydfyn med tog. 
Jeg hyggede mig rigtigt undervejs. Snakkede med de andre passagerer, og hoppede 
engang op på skødet af en ældre herre. Imens sad min søster (der var halvandet år ældre 
end mig) og puttede sig ind til mor og far. Jeg var og er nysgerrig på andre mennesker. Det 
har givet mig den bonus, at jeg gennem livet har haft meget let til at få venner, så 
vennekredsen er stor. 
 
Desuden er jeg nysgerrig på nye oplevelser, hvilket hjælper mig meget som formand i HK 
seniorer i Svendborg. Mine antenner er altid ude mht. foredrag, musik, udflugts- mål og 
alle gode oplevelser, vi kan bruge, når vi laver vores program. 
 
Min interesse for min have gør mig også hele tiden nysgerrig mht. nye spændende planter, 
nye bede, omrokeringer mv. Længe leve Google. Jeg er flittig bruger, fordi jeg er så 
nysgerrig. På madopskrifter, nye gode bøger, ny og gammel musik og meget andet. 
 
Min mor sagde tit, at jeg kunne snakke med hver en lygtepæl. Apropos min mor blev hun 
også ved med at bevare nysgerrigheden på livet. Da hun blev pensionist, begyndte hun at 
gå til banko og i ældreklub, hvor hun fik nye veninder. Vi begyndte at rejse sammen ned til 
varmen. Når reklamerne kom, blev de slugt med stor interesse, og var der kommet nye 
varer, så skulle de prøves. Hun døde som 89-årig, og hun blev aldrig mæt af dage. 
 
Forleden var jeg til en Mads Toghøj koncert (er du fra Skagen eller fra Sydfyn, ved du, 
hvem han er). Der kom jeg i snak med en herlig ældre kvinde, Birgit (et sted i 80’erne). 
Hun fortalte mig, at hun var taget til Svendborg med flex taxa for at høre ham. Det mest 
interessante var, at hun var fra Jylland, og at det kostede hende 900 kr.!! Jeg spurgte, hvor 
hun kendte Mads fra. Jo, hun var fan af Peter Vesth, og han bor i Sorø. (Gad vist, hvad en 
flex taxa koster dertil). Der havde hun hørt Mads. Så ham var hun også blevet fan af. En 
fantastisk kvinde, der stadig er nysgerrig på livet. 
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For nylig var jeg til 40 års jubilæum i HK seniorer i Odense. Der bemærkede jeg en kvinde, 
der kom i en kørestol, og hun var støttet af en del puder. Hun morede sig kosteligt og sang 
med på en masse sange. Jeg gik over og fik en lille snak med hende. Hun hed Grethe og 
var 85 år. Hun kom til alle de arrangementer, hun kunne, og det på trods af, at det 
selvfølgelig var noget besværligt. Men hun var stadig nysgerrig på livet. 
 
Det, der er tillægsgevinsten for Birgit, Grethe, min mor og alle andre, der er nysgerrige på 
livet, er, at de er godt selskab. De kan snakke med, når der kommer gæster, eller de er på 
besøg. 
 
Til slut vil jeg lige fortælle om en episode, jeg havde her i foråret. Jeg var til en 
konfirmation, der blev holdt på en efterskole. Efter spisningen forsvandt de unge 
mennesker over i hallen. Jeg er jo nysgerrig, så jeg ville over for at se, hvad de lavede. 
På vej ned af en lang gang ser jeg pludselig et skilt, hvorpå der stod: 
 

Nysgerrighed er en virkelig god egenskab. Dyrk den hele livet….. 
 
Det var et godt råd til de unge, men også et godt råd til os, der er ”lidt” ældre, 
og med disse ord vil jeg slutte for denne gang med ønsket om, at alle må få et dejligt 
efterår. Hilsen fra Jytte. 

 
 

FARFAR FORTÆLLER fra gamle dage: 
Genfortalt af redaktøren.  
 
”I gamle dage da din far og hans søskende var små, var vi også på campingtur i vores telt. 
 
Om morgenen ville vi (børnene) ikke stå op og lå og snuede i soveposerne til langt op på 
dagen, og det var jo ikke meningen.” 
 
”Hvad gjorde du så?” spurgte barnebarnet. 
 
”Jeg smed da en spand ind over dem i forteltet”, svarede farfar. 
 
Børnebørnenes reaktion: ”HVAD SÅ MED DERES IPad – blev den ikke våd? ” 
 
 
 

Redaktionen ønsker alle et godt efterår  
 

GOD LÆSNING  

 


