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Nyt fra formanden 

Af Ole Rønnelund, landsformand 

Repræsentantskabsmøde 2018 
Min hilsen til alle læserne i dette nummer af vores blad skal naturligvis 
handle om Landsforeningens netop afholdte repræsentantskabsmøde. 
Mødet fandt sted den 15. og 16. maj på vores egen kursusejendom 
Christiansminde i Svendborg. Som altid et godt og hyggeligt arrangement. 
Humøret var højt, og vejret kunne vi heller ikke klage over. Det var høj sol 
begge dage, så det var næsten synd, at vi ikke kunne flytte mødet 
udendørs. 

Vi var 120 repræsentantskabsmedlemmer + 12 gæster. Blandt gæsterne 
var bl.a. fem formænd for HK afdelingerne (to havde meldt afbud). Der var 

arrangeret bus frem og tilbage fra hhv. Nyborg og Odense. Det er faktisk et stort arrangement, 
hvor der kan forekomme enkelte svipsere. Også denne gang heldigvis småting. 

Landsforeningens Hovedbestyrelse var samlet fra den 14. maj. Dels for at holde 
hovedbestyrelsesmøde, og dels for at forberede repræsentantskabsmødet; mest opdækning med 
mapper, bilag m.m. Alle var i sving, så tingene var klar, da repræsentantskabsmedlemmerne 
ankom den 15. maj ved frokosttid. 

Vi har på Christiansminde den udfordring, at der kun er 98 værelser. Når vi er 132, må nogle 
indkvarteres sammen. Heldigvis er Christiansminde indrettet sådan, at de fleste værelser er 
lejligheder, hvor der er 2 soverum men kun ét toilet/bad. Vi havde forsøgt at forberede deltagerne 
på, at de måske skulle have dobbeltværelse, og derfor bedt dem gi’ et bud på, hvem de ville bo 
sammen med. Det havde vi ikke meldt godt nok ud. Mange troede åbenbart, at hvis de ikke angav, 
hvem de evt. ville bo sammen med, fik de automatisk enkeltværelse. Det gør vi bedre til næste 
repræsentantskabsmøde, som afholdes den 5. og 6. maj 2020. 

Selve repræsentantskabsmødet gik perfekt efter min opfattelse. Mødet valgte to dygtige dirigenter, 
Kurt Pasfall fra Odense og Bjarne Johansen fra Silkeborg.   

Der var på hovedbestyrelsesmødet den 14. maj og på repræsentantskabsmødet den 15. maj en 
del debat om et forslag til ændring af Landsforeningens vedtægter, som var fremsat af et flertal af 
hovedbestyrelsesmedlemmerne. Flertallets forslag blev vedtaget efter en del – heldigvis 
forholdsvis sober – debat. Så har vi det altså også sådan med hinanden, at når et forslag er 
vedtaget, så er det beslutningen, og der peges ikke fingre af nogen. 

Alle valg var genvalg. Der kom 8 nye i hovedbestyrelsen, som nu ser sådan ud: 

Ole Rønnelund, HK Hovedstaden (formand) 

Aase Christensen, HK Nordjylland (næstformand) 

Flemming Jacobsen, HK Hovedstaden (kasserer) 

Birgit Hesselvig Nielsen, HK MidtVest (sekretær) 

Niels Heine Møller, HK Sjælland (Forretningsudvalgsmedlem) 

Anne-Marie Schøn, HK Nordjylland (nyvalgt) 

Conny Remmer, HK Hovedstaden (nyvalgt) 
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Else Rasmussen, HK Sydjylland 

Else Weberg, HK Sjælland (nyvalgt) 

Erling Schrøder, HK Hovedstaden (nyvalgt) 

Gøther Mathiesen, HK Hovedstaden 

Henrik Dam Larsen, HK Sydjylland (nyvalgt) 

John Marcussen, HK Midt 

Kirsten Hingeberg Larsen, HK Hovedstaden (nyvalgt) 

Kurt Børgesen, HK Hovedstaden 

Kurt Pasfall, HK Midt 

Lis Andersen HK MidtVest 

Ole Kynde, HK Nordjylland 

Aase Kitte Holmgren HK Østjylland (nyvalgt) 

Anita Villumsen, HK Hovedstaden 

Kirsten Ohmand Jensen, HK Østjylland (nyvalgt).  

Til alle, som deltog, skal lyde en stor tak for et par rigtig gode dage. Jeg glæder mig til samarbejdet 
også med den nye hovedbestyrelse. Tak for genvalget. Jeg vil gøre mit bedste.  

STOR HILSEN. Ole Rønnelund, Landsformand.   
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UTROLIGT - En HK Seniorformand har 25 års Jubilæum 
Af Niels-Heine Møller (tidligere HK Danmark nu HK seniorklubben i Køge). 
At sønderjyder er gjort af et særligt "stof" har jeg altid vidst! Men i forbindelse med HK’s Senior 
arbejde i særlig høj grad. Først i forbindelse med deres medvirken til etablering af 
landssamarbejdet for HK’s Seniorer, Børge Frederiksens (tidligere afdelingsformand Haderslev) 
kraftfulde anbefaling på kongressen. 

De leverede den første næstformand "under Erwig Jacobsen", nemlig Poul Hansen, som i øvrigt er 
forfatter til "vi er HK’s gamle garde", som tit synges på vore klubmøder. Senere i 1992 leverede 
Haderslev den nye landsformand efter Erwig, Elisius Jensen. Så længe jeg kan huske tilbage, har 
jubilar Rita Weitling siddet i HK Seniorernes Hovedbestyrelse, hvor hun har været vores ildsjæl, 
sekretær, historiske bibliotek (tror Rita har papirer fra stiftelsen) og repræsenteret det sønderjyske 
gen på værdig vis. Jeg har altid været glad for samarbejdet med Rita, både i min tid som sekretær 
for Landssammenslutningen og nu som HB kollega. Tak for samarbejdet Rita, og må jeg sige en 
stor tak for indsatsen og et stort tillykke med jubilæet. 
"MOJN HEINE". 

 

Gratis billeder til brug i kataloger og programmer  

Af IT-konsulent Henrik Petersen, HK Nordjylland 

- Kan jeg ikke bare finde et tilfældigt billede på Google og bruge det? 

 
Foto: Solsikker fundet på pixabay.com 

Det korte svar på overskriften er NEJ. Der er en række ting, du skal være opmærksom på, når du ønsker at 

finde og bruge billeder til fx et program eller et katalog. Først og fremmest skal du have styr på reglerne om 

ophavsret. Dernæst skal du have styr på Databeskyttelsesloven – i hvert fald i korte træk. Begge dele vil jeg 

fortælle dig lidt om her. Herefter kommer vi så til det lidt sjovere: Hvor finder jeg så billeder, og hvordan 

arbejder jeg med dem? 

Loven om ophavsret 

Loven om ophavsret siger kort fortalt, at du ikke må benytte et billede uden at have rettighedshaverens 

tilladelse. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke må anvende nogen af de billeder, du fx finder på 
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Google, på nyhedssider mv. Du må fx heller ikke tage et billede af en avis, som ligger på dit køkkenbord og 

benytte det. Det vil være en krænkelse af avisens ophavsret. 

Men hvad sker der ved det? I mange tilfælde sker der ikke noget. På sammen måde, som der meget ofte 

ikke sker noget ved at køre over for rødt om natten. Men derfor er det alligevel en rigtig dårlig idé at gøre det. 

Hvis en fotograf fx opdager, at du har brugt et af hendes/hans fotos, kan du afhængig af anvendelsen 

risikere en regning på 3-5.000 kr. Bruger du billedet på internettet, har en del fotografer endda værktøjer til at 

afsløre misbrug af deres fotos. Og der er ikke noget andet at gøre end at betale, hvis regningen kommer. 

Databeskyttelsesloven 

Databeskyttelsesloven blev vedtaget i Danmark den 23. maj 2018. Den er afstedkommet af EU’s 

persondataforordning, som du måske har hørt om i medierne. Loven er meget kompleks og ikke relevant at 

gå i dybden med her. Men én ting er meget relevant at vide: Et foto med genkendelige personer hører under 

lovens område – og begrænser derfor dine muligheder. Meget kort fortalt må du ikke offentliggøre et foto, 

hvor man kan genkende personerne på billedet uden deres udtrykkelige tilladelse. Det betyder i praksis, at 

tager du fx et billede til et arrangement, skal du sikre dig, at alle på fotoet er 100% klar over, hvad fotoet skal 

anvendes til og er indforstået med dette. Skal man følge loven til punkt og prikke, skal du faktisk kunne 

dokumentere, at du har fået tilladelsen fra hver enkelt på billedet. 

Hvor finder jeg så billeder, jeg rent faktisk må bruge? 

Det mest oplagte er selvfølgelig at tage billederne selv, men det er ikke altid lige til at fange det rigtige motiv 

på det rigtige tidspunkt. Du kan derfor heldigvis hente hjælp på Internettet. 

Vi tager først den oplagte: Du kan rent faktisk godt bruge Google, hvis du bare ved, hvordan du skal gøre. 

1. Åbn www.google.dk 

2. Søg efter det, du gerne vil have et billede af – fx en blomst 

3. Klik på Billeder. Klik herefter på Værktøjer (først muligt efter klik på ”Billeder”).  Klik på 

Brugsrettigheder. Klik til sidst på en af de markerede muligheder alt efter din anvendelse (først 

muligt efter klik på ”Brugsrettigheder”) 

 

 

Der findes også en række sider, hvor du kan hente gratis fotos. De har alle det til fælles, at du er nødt til at 

læse ved hvert enkelt foto, hvordan du må anvende det. Nogle fotos må fx ikke bruges kommercielt, men må 

gerne bruges af en forening. De fleste af siderne – med undtagelse af den første – har kun søgning på 

engelsk. Det betyder samtidig også, at reglerne for anvendelse (license) også står på engelsk: 



6 
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark 
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og 
Gøther Mathisen. 

 

 Pixabay.com (Du kan søge på dansk) 

 Pexels.com 

 Unsplash.com 

 Freestock.com 

 Freeimages.com 

Hvordan bearbejder jeg så billederne? 

I princippet kan du bare indsætte billederne i fx Word og skære dem til og tilpasse dem i størrelse. Det bliver 

ikke super pænt, men det virker og er hurtigt. Er du lidt mere feinschmecker, kan jeg fx anbefale at bruge det 

gratis program Paint.net (hvis du da ikke lige har adgang til Adobe Photoshop). Programmet er rimeligt let at 

bruge og er på dansk. 

Her er en kort vejledning til, hvordan du henter det. Det kræver, at du (eller en du kender) har nogenlunde 

styr på at installere programmer på din computer (virker kun på pc): 

1. Åbn Ninite.com 

2. Find og sæt kryds ved .Net x.x.x og Paint.net 

 
3. Klik på Get Your Ninite: 

 
4. Programmet hentes nu, og du skal bare installere det – det tager lidt tid afhængig af din 

internetforbindelse. 

 
Ved dødsfald…  
Af Ole Rønnelund, landsformand  
 
…udbetaler ATP et engangsbeløb til din ægtefælle, samlever og børn under 21 år efter 
nedenstående betingelser. ATP får automatisk besked fra CPR-registret ved dødsfald. Du kan se 
det nøjagtige beløb på https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-
oversigt/ATP-udbetaling-ved-doed   
 
Der gælder forskellige betingelser, alt efter om afdøde har indbetalt til ATP før og/eller efter 2002 
(hvor reglerne blev ændret). 
 
ATP indbetalt efter 2002 
Der udbetales 50.000 kr., hvorfra der trækkes afgift til staten på 40%. Beløbet falder med 10.000 
kr. årligt fra den afdøde fyldte 66 år, og falder helt væk, når afdøde er fyldt 70 år eller 
mere. Det er en betingelse, at ægteskabet har varet mindst 2 år, og at I har haft samme 
folkeregisteradresse i mindst 2 år inden dødsfaldet. Desuden skal afdøde have 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt/ATP-udbetaling-ved-doed
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt/ATP-udbetaling-ved-doed
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indbetalt til ATP livslang pension i mindst 2 år efter 1.1.2002. 
 
ATP indbetalt før 2002 

1) Afdøde er født efter 30.6.1925: Der udbetales et engangsbeløb på 35% af den afdødes 
løbende pension.  

2) Afdøde er født mellem 1.7.1925 og 30.6.1941: Beløbet under pkt. 1) kan suppleres med 
engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på efterladtes egen løbende ATP.  
Der betales afgift til staten på 40% af beløbet.  

3) Hvis afdøde er født før 1.7.1925: Der udbetales et engangsbeløb svarende til halvdelen af 
den afdødes løbende pension. Også her afhænger størrelse af den efterladtes egen 
løbende ATP. Der betales afgift til staten på 40% af beløbet.  

 
Vær opmærksom på, at hvis efterladte er berettiget til udbetaling efter flere regler, udbetales alene 
det største af beløbene. 
 
For yderligere oplysninger https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-
oversigt  

 

 

Arven efter Anker - Ny bog om tidligere statsminister Anker Jørgensen 

Af Bjarne Henrik Lundis, Forlaget Sidespejlet   

Anker Jørgensen var om nogen folkets mand og er også den mest afholdte statsminister 

herhjemme i nyere tid. Anker kom fra små kår og arbejdede sig op til at beklæde den højeste 

politiske post i landet som statsminister. Man var aldrig i tvivl om, at Anker kæmpede for de svage i 

samfundet, og Anker vedblev også med at være sig selv og mødte alle mennesker på den samme 

usnobbede facon.  

I bogen ”Arven efter Anker” er der fokus på Anker som fagforeningsmand, og Anker som politiker 

og hans tid som statsminister. Blandt de medvirkende er tidligere forbundsformand for SID, LO’s 

formand Lizette Risgaard, Jytte Andersen og Poul Nyrup Rasmussen.  

Bogen kommer ind på, hvordan ”Arven efter Anker” er blevet forvaltet: Kan vi stadig i 

arbejderbevægelsen finde spor og tydelige aftryk af de holdninger, som Anker stod for? 

Selv om Anker var åben som person, holdt han vandtætte skodder mellem sit privatliv og det 

politiske liv. For første gang fortæller alle Ankers fire børn Lars, Mette, Peter og Kirsten om, 

hvordan han var som far, og hvordan han har været med til at præge og inspirere dem.  

”Arven efter Anker” er skrevet af Bjarne Henrik Lundis, tidligere formand for DSU i Ankers kreds på 

Vesterbro og medlem af HK. Bogen koster 199 kr. inklusiv moms plus porto og kan bestilles hos: 

mail@bjarnelundis.dk. 

Medlemmer af Faglige Seniorer får bogen får 150 kr. plus porto.  

 

”EN RIGTIG ARBEJDER” 
Af Hanne Kjærulff – medlem af HK Seniorer Frederikssund-Frederiksværk 

https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt
https://www.borger.dk/pension-og-efterloen/ATP-Livslang-pension-oversigt
mailto:mail@bjarnelundis.dk
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Efter min konfirmation i oktober 1958 blev det aktuelt i begyndelsen af 1959 at søge efter en 
læreplads. Da jeg hører til årgang 1943, hang lærepladserne ikke på træerne, så det var med at 
begynde i god tid før min skolegang skulle slutte i 1959.  

I marts måned havde jeg – sammen med min mor – fundet tre lærepladser, der var annonceret i 
avisen.  

Jeg besøgte de to første, der havde annonceret, og samtalen gik meget fint, indtil der blev spurgt 
om mine familieforhold. Her kunne jeg – som det var – oplyse om, at jeg boede alene med min mor 
– idet min storebror (der var 12 år ældre end mig) var sømand og derfor ikke boede fast hjemme, 
og at min mor var bryggeriarbejderske på Carlsberg. Efter disse oplysninger kunne jeg opfatte, at 
interessen for at tilbyde mig en læreplads sank betydelig.  

Det tredje sted, jeg besøgte denne eftermiddag, var P. Haase og Søns Internationale Boghandel 

og Forlag i Løvstræde – og her var oplevelsen en helt anden. Efter samtalen bad de mig om at 

komme til samtale med min mor.  

Jeg kunne konstatere gennem hele min læretid, at både Poul Haase og Niels Jørgen Haase havde 

et stort socialt engagement. Jeg kunne begynde min læretid den 01. april 1959 og derfor afsluttede 

min skolegang uden eksamen, men dengang var det meget mere værd at få en læreplads.  

Efter prøvetiden skulle der underskrives en lærekontrakt, og da det var gjort, gik jeg i HK for at 

blive medlem. Efter en måned kunne jeg hente min fagforeningsbog med det første 

kontingentmærke sat ind. Det var en stor dag, og da jeg kom hjem, havde min mor gjort lidt mere 

ud af borddækningen og middagsmaden, og her blev det fejret med fagforeningsbogen som 

midtpunkt på spisebordet – at jeg var:  

”EN RIGTIG ARBEJDER” 

Jeg kunne godt ønske, at mange unge kunne opleve den stolthed – den ranke ryg – kunne se alle 

lige i øjnene: at nu er jeg ”EN RIGTIG ARBEJDER”. 

 

Redaktionen siger tak til Hanne. Hanne skriver nemlig ved fremsendelse af sit indlæg, at ”Jeg vil i 

nogle andre indlæg komme med flere af mine oplevelser – både faglige og politiske samt om min 

opvækst på Vesterbro i København”. Dem ser redaktionen frem til at modtage.  

 

Kvinder med mod 
Af Aase Christensen, næstformand HK Seniorer Danmark. 

 
Forårsgarderoben skulle findes!  

Det endte med en overvejelse om at kontakte et af de amerikanske make-over-shows, der giver én 
en helt ny krop på sådan cirka 45 minutter.  
 
Prøverummene er rum på størrelse med en skotøjsæske, et helfigurspejl og ingen steder at 
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placere sit eget tøj, for slet ikke at tale om alle de ”lækre” tøjstykker, man møjsommeligt har fået 
samlet sammen i butikken. Forhænget truer med at vælte en, medens man står på et ben og 
prøver et par jeans i en optimistisk størrelse.  

Prøverum er ikke for bangebukse eller piger med appelsinhud og deller - prøverum er for kvinder 
med mod. Kvinder, som ikke er bange for at se sig selv i et forfærdeligt klart lys. Det er i det 
lillebitte rum, det går op for en, at det kun er godt, at der stadig er måneder til bikinisæsonen, og 
jeg går frustreret derfra uden de ”lækre” tøjstykker.  

Sådan havde jeg det i et par år, indtil jeg ved en tilfældighed kom i snak med en anden deltager på 
vandgymnastikholdet. Hun hed Connie og spurgte mig, om jeg kunne være interesseret i at vise 
forårsmodellerne frem for en kundegruppe.  

Det har indtil nu løst mine problemer med prøverummene og at finde tøj – det har jeg helt overladt 
til Conni.  

Når tiden nærmer sig, får jeg en mail, og så er det med at finde de høje hæle frem og tage 
makeuppen på og køre til Skagen, hvor Conni har fundet min nye garderobe.  

Medens jeg morer mig med at vise mine sæt og udvalgte smykker og tørklæder frem for piger i alle 
størrelser og nationaliteter, har jeg mulighed for at vælge det tøj, som jeg befinder mig godt i, og 
som passer med det tøj, jeg udvalgte sidste gang. Samtidig hygger jeg mig med de andre piger og 
har nogle super aftener.  

Sådan løste jeg mit problem, og jeg ser altid frem til at høre fra Conni forår og efterår og kommer 
hver gang hjem med fyldte poser.  

 

NYT FRA KLUBBERNE 

Af Joan Briesemeister, Næstformand HK’s Seniorer i Horsens 

Sidst i november/først i december havde vi traditionen tro en juletur med bus til udkanten af 

Bremen, hvorfra vi kunne tage på tur til Bremen og se de hyggelige julemarkeder, og de var faktisk 

rigtig hyggelige, et af de bedre steder i hvert fald efter min mening. 

I december havde vi den lige så traditionsrige julefrokost, der afholdes på Oasen i Horsens. Et 

sted, der har haft fornøjelsen af os i mange år efterhånden. Vi var som sædvanligt rigtig mange 

deltagere – ca. 80 – til julefrokost. Det var sådan som en julefrokost skal være – med sild, 

fiskefileter, kål med sylte og pølse, leverpostej og ris a la mande og selvfølgelig en juleøl og en 

snaps eller to, ligesom der også var lodtrækning m.m. om vin og chokolade. På dette julemøde 

uddeler vi også programmet for foråret 2018, og vi har allerede afholdt foredrag om demens i 

januar, generalforsamling i februar og haft besøg af Grethe og John Henriksen, der har været 

henholdsvis oldfrue og gartner hos Dronning Ingrid og senere dronning Margrethe på Gråsten Slot, 

i marts. I april besøgte vi et museum i Horsens, hvor der er en sølvudstilling. Der er jo for mange år 

siden produceret en masse sølvtøj og smykker i Horsens. Efterfølgende tog vi på caféen På 

Horsens Museum og fik kaffe og kage. I maj tog vi på udflugt til Søby Brunkulslejer, og i juni gik 

turen til Lille Malund Have i Klovborg. 

Og så er det sommerferie, men bestyrelsen er allerede så småt i gang med programmet for 

efteråret. 
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Turen går mod syd – sommerudflugt  
Af Gøther Mathisen, HK Hovedstaden 
Seniorklubben HK Industri Hovedstaden afvikler sommerudflugt i juni med sejltur på Maribosøerne 
med ”Anemonen”, hvor de skal ud og se på havørne.  
”Lolland & Guldborgsund er fortsat de bedste ørnekommuner, men fugleinfluenza har taget livet af 
cirka en tredjedel af bestanden. Antallet af flyvefærdige unger er dog det samme. I alt 11 unger 
kom på vingerne i 2016 og i 2017. Havørnen er særlig sårbar over for fugleinfluenza på grund af 
dens rolle som naturens renovationsarbejder.  
Havørnen er således udpræget ådselæder, ligesom den også ofte jager syge og svækkede fugle, 
ikke mindst vandfugle, der oftere smittes med fugleinfluenza sammenlignet med andre 
fuglegrupper.  
Ornitologisk Forening forventer, at Danmarks ørnebestand i år 2020 runder 100 ynglepar af havørn 
i Danmark. Vores landskab huser rigtig mange unge havørne, der snart er ynglemodne og klar til at 
besætte territorier”.  
Kilde: SØNDAGSAVISEN-Fritidsnyt.  

 

Faglige Seniorers Kommunegruppe i Horsens 
Af Joan Briesemeister, Faglige Seniorers kommunegruppe i Horsens 

For snart 1½ år siden stablede vi ovennævnte gruppe på benene, og det er lykkedes os at afholde 

flere arrangementer, f.eks. i forbindelse med ældrerådsvalg, om kollektiv trafik, flextrafik og andet – 

og det er ikke nogen enkel sag at sætte sig ind i dette, samt arv, testamente og fremtidsfuldmagter. 

Til alle disse arrangementer er det lykkedes at samle omkring 50 – 80 mennesker fra vores 

seniorklubber. Det er bare så dejligt, at så mange ønsker at møde op. 

I selve gruppen har vi haft møde med formanden for velfærdsudvalget i Horsens Kommune, og 

hende havde vi en snak med igen først i april. 

Vi har været på besøg på Det hjælpsomme Hjem i Odense, en udstillingslejlighed med inspiration 

til hjælpemidler og velfærdsteknologier, hvilket var rigtig interessant. Se mere her: 

https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-

handicapforvaltningen/organisering/indgangen/det-hjaelpsomme-hjem  

Vi har haft møde med en pårørende til en demensramt, hvilket gav os et godt indblik i, hvilke 

udfordringer den/de pårørende står overfor, og hvor meget det betyder, at den pårørende er en 

stærk person, der kan klare disse udfordringer. 

Vi har også været så heldige, at Kreds MidtØst har afholdt et møde i Horsens, hvor vi også var ca. 

80 deltagere, heraf ca. 50 fra Horsens - flot fremmøde. 

Formanden for Faglige Seniorer deltog og fortalte om sine holdninger i forbindelse med det sidste 

ældrerådsvalg og også de kommende, hvor han gerne ser, at alle ældrerådsvalgene finder sted 

sammen med kommune- og regionalrådsvalg for at fremme deltagelsen. 

Også den nye direktør i Faglige Seniorer, Palle Smed, deltog og fortalte om, hvordan man 

fremover vil forsøge at nå flest mulige af medlemmerne via ugentlige nyhedsbreve på mail. HK 

finder, at 40 nyhedsbreve pr. år er for mange. Medlemmerne kan selv videregive mailadresse på 

https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen/organisering/indgangen/det-hjaelpsomme-hjem
https://www.odense.dk/om-kommunen/forvaltninger/aeldre-og-handicapforvaltningen/organisering/indgangen/det-hjaelpsomme-hjem
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Faglige Seniorers hjemmeside https://fagligsenior.dk/nyhedsbrev/, og de vil herefter modtage 

nyhedsbrevet. 

Palle Smed fortalte også, at Faglige Seniorer nu havde sat sig nogle mål for, hvilke politiske sager, 

der skulle arbejdes med, og jeg blev virkelig glad, da han sagde, at man også ville arbejde for, at 

der kommer fokus på samspilsproblemerne. Det vil sige problemerne med, at kun nye pensionister 

bliver tilgodeset i forhold til ekstra fradrag for indbetalinger til pension, men at nuværende 

pensionister ikke får noget som helst ud af dette. Her sagde Palle Smed, at man måtte se på 

modregningsreglerne i forhold til de pensioner, som disse pensionister tidligere har indbetalt til. Jeg 

er spændt på at se nogle udspil herom.  

 

Endnu en tur til Ghana 

Af Joan Briesemeister, Næstformand HK’s Seniorer i Horsens 

 
Udsigt Atlanterhavet 

 
Mit logi 

 

I oktober 2017 var jeg endnu en gang i Ghana, og hvorfor nu lige der? Fordi jeg via mit arbejdsliv 

var så heldig, så det lykkedes for den sektion, der dengang hed HK Service, at sætte et 

turismeprojekt i gang i Ghana med støtte fra Danida midler. 

Projektet handlede om at lære de ansatte i branchen, på både store og små hoteller, hvordan man 

udviser service over for de kunder, der kommer på besøg. Der er og var også dengang lige først i 

80erne en del turistseværdigheder i landet, f.eks. de gamle slaveejendomme, hvor vi jo også 

havde taget del i slavehandlen, Mole Nationalpark og mange andre steder. Det var selvfølgelig en 

fantastisk oplevelse dengang at have mulighed for at deltage i projektet i samarbejde med en 

ghanesisk fagforening ICU, der organiserede alle inden for turisme selvfølgelig, men også 

medarbejdere inden for finansområdet, handels- og kontorområdet og meget andet. 

Generalsekretæren for denne organisation var tit i Danmark, både i forbindelse med vores projekt, 

men også i forbindelse med hans samarbejde med det, der dengang hed Kvindeligt 

Arbejderforbund, så i løbet af årene blev han, Napoleon Kpoh, en god ven af min familie og har 

boet hos os nogle gange, hvor han bl.a. har haft to af sine drenge med og også en gang en af 

pigerne. Det har medført, at jeg flere gange helt privat er rejst til Ghana, og jeg har også en enkelt 

gang haft min ældste datter med, som er lige så begejstret for landet, som jeg er. 

https://fagligsenior.dk/nyhedsbrev/
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Jeg har i løbet af årene besøgt flere af slaveejendommene, været i Mole Nationalpark, besøgt en 

masse steder langs Atlanterhavet og været i Kumasi, som er Ashantiernes område og også 

hjemsted for en masse kunstnere. 

Jeg har været oppe nordpå tæt på Burkina Faso, hvor meningen med hele turen viste sig at være, 

at jeg skulle røre ved en krokodille, og tro det eller ej, jeg gjorde det uden at være specielt nervøs, 

selvom krokodillen var temmelig stor. Siden var min datter også med deroppe, og hun er vild med 

dyr, så det var lige noget, der passede hende, men da var jeg godt nok nervøs og nærmede mig 

ikke krokodillerne, men sagde meget bestemt til Napoleon: at det var godt nok hans ansvar. Men 

alt gik godt, og jeg kunne fortælle et utal af historier om mine ture, netop fordi jeg fulgtes med 

Napoleon Kpoh, der jo kendte alle mennesker (havde jeg indtryk af), og derfor oplevede jeg også 

ting, der lå uden for en almindelig turisttur. 

I oktober besluttede jeg så, at jeg måtte af sted igen og aftalte med Napoleon Kpoh, hvornår det 

kunne passe ham, da han også skulle passe et forholdsvist nyt job. Jeg var ikke så meget rundt 

denne gang, men boede på et lille guesthouse tæt på hovedstaden Accra. Selve trafikken i Ghana 

og især i og omkring Accra er fuldstændig uoverskuelig, så hvis man skal køre 10 til 12 kilometer, 

kan man være uheldig, at det tager flere timer. 

 

 

Der er masser af steder i nærheden af mit 
hotel, hvor man kan handle – også i store 
centre, ligesom der er masser af gode, små 
spisesteder med lokal mad. Alle ghanesere – 
og også jeg – er meget glade for fisken 
Tilapia, som herhjemme måske ikke altid har 
det bedste ry, men dernede lever den i floden 
Volta, som løber ned gennem en stor del af 
Ghana, og sådan en grillstegt Tilapia med 
masser af krydderier og eventuelt med Kele 
Wele, som er stegte og krydrede 
bananstykker – ikke helt bananer, som vi 
kender dem, men derhen af, dét er bare godt, 
og gudskelov kan man nu købe masser af 
rødvin mange steder, hvilket passer mig godt.  

 

Jeg var der i to weekender, og den ene weekend blev tilbragt oppe i Akosombo, som ligger ca. 1½ 

times kørsel fra Accra og lige ned til Voltafloden, hvor en bro fører over til Voltaregionen. Her er 

der også kommet et spritnyt hotel, der er helt fantastisk med nogle utrolige værelser og flot 

beliggenhed, men priserne er ikke for min pengepung. Det er dog lykkedes for mig at spise 

morgenmad der. 

Der sker altid noget uforudset, når man er i selskab med Napoleon. Denne gang var det bilen, der 

gik i stykker, så vi måtte bevæge os rundt via taxa, indtil det lykkedes at låne bil til turen tilbage til 

Accra. 
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Weekenden efter gik turen østpå til Ada Foah, der 
ligger helt ud til den nederste del af Volta floden og 
Atlanterhavet. Her blev der også beset hoteller og 
turiststeder, og om lørdagen oplevede jeg, at en hel 
virksomhed – skole – fra Accra kom derud med alle 
deres medarbejdere og tilbragte hele dagen med 
spil og forskellige lege. De spillede faktisk Ludo, og 
de havde store kølebeholdere med både mad og 
drikke. Frokosten blev dog leveret af hotellet. 
 

Familie på udflugt 
 

 
Her nåede vi selvfølgelig også at få problemer med bilen. Der var ikke nok køling på air condition 

systemet, og det skulle ordnes her og nu, uanset om det var i weekenden eller ej, så jagten gik ind 

på et sted, der kunne komme noget mere gas på systemet. Det lykkedes ikke rigtigt, men efter en 

times tid eller mere konstaterede Napoleon, at han lige havde en ven i nærheden - det har han alle 

steder - der kunne hjælpe. Af sted gik det og ganske rigtigt, han vidste, hvor vi kunne få hjælp, 

men det ville nok tage en halv til en hel time, så det var nok bedre, jeg lige blev sat af ved en bar, 

så jeg kunne få noget at drikke. Ja ja, så sidder man der alene og tænker, gud ved hvor mange 

timer, det her tager, men under en time senere var jeg atter på vej rundt i området. 

En anden gang blev jeg efterladt hos en mekaniker, mens noget i bilen skulle tjekkes, så da fik jeg 

bragt en af de utallige plasticstole, der findes i Ghana, og sad i gården til mekanikerens værksted, 

omgivet af 4-5 geder og mindst lige så mange børn, der helst lige skulle røre ved mig. 

Men alt i alt igen en dejlig tur til Ghana og med nye oplevelser i rygsækken. Håber jeg får mulighed 

for at tage af sted igen en gang. 

 
TIL EFTERTANKE  
 

Hvorfor deltager danskerne i frivilligt arbejde? 

At hjælpe andre står allerøverst på listen over grunde til, at danskerne deltager i frivilligt 
arbejde. Modsat er muligheden for at forbedre sit CV og jobmuligheder kun vigtigt for 
ganske få frivillige, ofte unge. For 6 ud af 10 frivillige er muligheden for at indgå i et aktivt 
fællesskab også en betydningsfuld grund til, at de er engageret i frivilligt arbejde.   

 

Hvornår skal jeg købe ny cykelhjelm? Hvilken type hjelm skal jeg vælge? 
Du får svarene her:  
Forbrugerrådet Tænk har testet cykelhjelme for sikkerhed og komfort, så du undgår at komme galt 
af sted på cykelstierne.  
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-
rigtige-
hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
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%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-
18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_mediu
m=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbr
ev%20false 

 

Har du tænkt dig at tage planter med hjem fra udlandsrejsen?   
Lad hellere være! Planter og planteprodukter kan bære sygdomme og skadedyr.  

Læs mere her: Har du tænkt dig at tage planter med hjem fra rejsen?  

Kilde: Miljøstyrelsen.  

 

Solkampagnens 3 solråd 

Læs mere om Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens solkampagne: 

https://www.cancer.dk/solkampagnen/  

 

 

HUSK – DER VIL ALTID VÆRE PLADS TIL DEN GODE HISTORIE – SEND DIT 
INDLÆG TIL REDAKTIONSUDVALGET! 

 

 

 

Jordbærsæsonen er over os. 

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/ferie-og-fritid/cykelhjelme/cykelhjelm-saadan-koeber-du-den-rigtige-hjelm?utm_campaign=Test%3A%20Cykelhjelme%20%7C%20Beskyt%20dine%20data%20p%C3%A5%20Facebook%20%7C%20Find%20den%20bedste%20pl%C3%A6neklipper_2018-05-18%2009%3A38%3A36%20UTC&utm_content=Cykelhjelmen%20skal%20sidde%20rigtigt&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=Forbrugerr%C3%A5det%20T%C3%A6nks%20nyhedsbrev%20false
http://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/import-ind-i-eu-plantesundhed-handelsnormer-og-cites/importregler-for-private/#c15405
https://www.cancer.dk/solkampagnen/
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B a g s i d e n 
En enkelt vittighed:  
I lufthavnen 
Lille seksårige Ida var med sine forældre i lufthavnen. Da hun gik gennem tolden, ville tolderen 
drille hende lidt og spurgte: 
”Har du nogen smøger i lommen, lille frøken?” 

”Nej, dem har min mor inde under blusen.” 

 

 

Finn Frank Olsen, Vordingborg er ophavsmanden til nedenstående tegning. 
 

 

 

 

Redaktionen ønsker alle en god 
sommer! 


