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Nyt fra formanden
Af Ole Rønnelund, landsformand
Min hilsen i denne SeniORientering skal naturligvis først og fremmest
være et ønske om:
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL
SAMT ET LYKKELIGT NYTÅR 2017
til alle læsere af dette blad, men særligt til alle vores seniorklubber og de
bestyrelsesmedlemmer, som i det daglige knokler med frivilligt arbejde
for pensionerede HK’ere – og sidst, men ikke mindst, til alle de
medlemmer jeg har mødt i 2016.
Hen mod årsskiftet er der grund til at se tilbage. Her glæder jeg mig først og fremmest over, at vi i maj
havde et rigtigt godt repræsentantskabsmøde i Svendborg. I Hovedbestyrelsen har vi også haft et
godt 2016. Vi har netop på et møde den 29. og 30. november i Middelfart haft lejlighed til at ønske
hinanden Glædelig Jul og Godt Nytår.
Vi kunne i øvrigt på samme møde konstatere, at vores lommekalendere havde været en succes. Vi
har solgt 1.500 til klubberne. Så vi vedtog at gentage succesen med kalendere i 2018. Så snart vi har
fået prisen, vil vi sende tilbud til klubberne.
Lige efter nytår sender vi tilbud til klubberne om, at man kan købe paraplyer med vores logo, så vi kan
øge vores synlighed på den måde. Prisen bliver 49,- kr. pr. stk.
Snart sænker julefreden sig over os alle. De fleste klubber har lige den sædvanlige julefrokost på
programmet. Det vil jeg ønske jer pøj pøj med og håbe, at I alle får en god dag/aften.
Efter nytår vil mit eget fokus være på den politiske situation her i landet, og den nye regerings mange
nye tiltag. Som ældre skal vi vel ønske hinanden tillykke med, at vi for første gang nogensinde har fået
et Ældreministerium og en ældreminister, Thyra Frank. Hun har allerede haft travlt. Lige efter hendes
tiltræden satte TV 2 fokus på forholdene på plejehjemmene og den manglende bemanding.
Ministerens første svar var: ”Det kommer an på lederen af det enkelte plejehjem”.
Så ved vi det.
Thyra Frank og alle de andre nye og gamle ministre skal vel lige have en chance. Faktisk er der
mange gaver i regeringens planer. Men desværre står der intet om, hvor pengene skal komme fra?
Topskattelettelser - Nedsættelse af arveafgiften for virksomheder, der generationsskifter Nedsættelse af registreringsafgiften på nye biler - Flere penge til fri- og privatskoler. Det giver
ikke mange penge i statskassen. Eller der er nok meget jeg ikke forstår.
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Faglige Seniorer Kongres
Af Ole Rønnelund, landsformand
Den 25. og 26. oktober afviklede Faglige Seniorer Kongres på LOSkolen i Helsingør.
Kongressen holdes hvert 3. år. Som altid syntes jeg, at der er en vis
højtidelighed over kongresser, også dem vi har i HK, og såmænd
også vores eget repræsentantskabsmøde i Landsforeningen, som vi
holder hvert 2. år.
Det handler om at få en grundig drøftelse af det arbejde, der er gjort
siden sidste kongres, samt fastlægge arbejdet og politikkerne for den
kommende periode. Her er Faglige Seniorer ingen undtagelse.
Formand Lillian Knudsens beretning var lang og grundig og gav derfor ikke anledning til stor debat.
Hovedbestyrelsen havde udarbejdet forslag til politikker på følgende områder:
o
o
o
o
o
o

Rettighedspolitik
Sundhedspolitik
Velfærdsteknologi
Frivillighedspolitik
Den kollektive trafik
Boliger til ældre

Der var til et par af områderne ændringsforslag, som indgik i debatten før endelig beslutning ved
afstemning.
Faktisk danner disse politikker i høj grad grundlaget for arbejdet i Faglige Seniorer i den kommende
kongresperiode frem til 2019.
Omkring Faglige Seniorers vedtægter, som ligeledes blev behandlet på kongressen, kan nævnes, at
vi fra HK havde fremsat et forslag, som tydeliggør konstitueringen af en ny næstformand, såfremt
formanden udtræder. Dette forslag blev vedtaget uden debat. Det blev forslaget om at nedlægge
forretningsudvalget ligeledes, så det fremover er daglig ledelse, formand, næstformand og
forretningsfører, som politisk ”passer butikken” mellem hovedbestyrelsesmøderne. Også i forbindelse
med dette forslag har vi haft en finger med i spillet.
Næste punkt, som fik en del opmærksomhed, var valgene. Vi har jo længe vidst, at Lillian Knudsen
ikke ønskede at genopstille, så vi skulle have en ny formand. Det helt oplagte valg var hidtidige
næstformand Ole Ibsen fra Dansk Metal. Og Ole blev valgt. Så skulle der vælges ny næstformand.
Her faldt valget på Villy Nielsen fra Serviceforbundet. Jeg har selv lært Villy at kende som særdeles
dygtig og arbejdsom. Også det var et rigtigt godt valg. Jeg er sikker på, at Ole og Villy bliver et
glimrende makkerskab.
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Det er klart, at der på kongressen var meget opmærksomhed på, at Faglige Seniorer skulle have ny
formand. Vi har på kongressen og ved receptionen efter kongressen takket Lillian for det store
arbejde, hun har gjort. Vi har ligeledes ønsket tillykke til de nyvalgte og budt dem velkommen i
arbejdet.
I kongressen deltog ca. 180 delegerede plus en lang række gæster. Vi havde ret til at møde med 35
delegerede fra HK. Vi havde i vores hovedbestyrelse aftalt det sådan, at det var
hovedbestyrelsesmedlemmerne samt 1 suppleant for hvert HB-medlem, der udgjorde vores
delegation.
Derudover var der også enkelte HK’ere, der var udpeget som delegerede fra Faglige Seniorers
Sektioner.
Jeg er sikker på, at vi på kongressen markerede os positivt, og jeg tror også, at der i nogen grad blev
etableret kontakter til øvrige organisationers delegerede.
Faglige Seniorer ønskes TILLYKKE med en rigtig god kongres. En særlig tak til medarbejderne i
sekretariatet, som har knoklet for at gøre det muligt.

Udvalg nedsat efter Repræsentantskabsmødet 2016
Af Aase Christensen, næstformand
Redaktionen kan nu præsentere udvalgsformændene for de nedsatte 3 udvalg under
hovedbestyrelsen, HK Seniorer Danmark.

Kursusudvalg

Synligheds- og Aktivitetsudvalg

Redaktionsudvalg

Ole Kynde

Kurt Pasfall

Aase Christensen
Ansvarshavende redaktør

Besøg af landsformanden
Af Aase Christensen, formand HK-klubben Frederikshavn-Læsø
De 5 seniorklubber i Nordjylland holder 2 gange årligt et regionsmøde med deltagelse af klubformænd
og bestyrelsesmedlemmer. Regionsmødet holdes på skift i klubberne, og i oktober blev mødet holdt i
Frederikshavn. Det gav os samtidig lejlighed til at præsentere HK-klubbens nye mødelokaler hos FOA
for mødedeltagerne.
Vi var så heldige, at vores landsformand Ole Rønnelund havde takket ja til at komme og fortælle om
Landsforeningen HK Seniorer Danmark og om den aktuelle situation.
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Ole orienterede blandt andet om arbejdet i HK Seniorer Danmark, om strukturen med en 19 personers
hovedbestyrelse og det 5 mands store forretningsudvalg, valgt blandt hovedbestyrelsens medlemmer.
Desuden blev vi guidet rundt i en organisationsplan der gav indblik i, hvorledes organisationen
hænger sammen på lande basis og omkring kongressen.
Vi fik derudover en orientering om kontingentsagen og afventede spændt resultatet. Læs om, hvordan
det gik i anden artikel her i SeniORientering.
Faglige Seniorers kongres var nært forestående, og emnerne dertil blev også berørt. Ole Rønnelund
anbefalede Seniorhåndbogen til deltagerne og omtalte, at den kunne findes på nettet, læs her:
http://www.seniorhaandbogen.dk/
Der var medbragt brochuremateriale til interesserede om andre emner, blandt andet vores folder ”HK
Seniorer byder dig velkommen i klubben” og det udarbejdede sanghæfte.
For flere af deltagerne var det første gang, der var lejlighed til at møde landsformanden, og det gav
stor spørgelyst.
Vi kan anbefale sådan et besøg af landsformanden, der gav sig tid til at bruge en dag på at komme til
Frederikshavn.

HK’s sag mod SKAT om seniorers ret til at fradrage kontingent
Af Gert Skov, HK Danmark
Vi har desværre ikke fået medhold i vores skattesag i Østre Landsret. Vi må derfor ikke indberette
pensionistmedlemmers kontingent til SKAT mere, med mindre de er på tjenestemandspension.
Dommen lægger sig op ad den tidligere dom fra Østre Landsret fra 2006, og forholder sig ikke til de
konkrete elementer i sagen, herunder de fremlagte ministersvar mv. Det er skuffende, omend ikke helt
uventet, men Østre Landsret har valgt at frifinde Skatteministeriet.
Retten har i al væsentlighed valgt at følge SKAT og Kammeradvokatens bemærkninger i sagen.
HK har to ’påstande’ i sagen:
1. Skatteministeriet skal anerkende, at HK Danmark skal foretage indberetning til SKAT af
kontingenter modtaget fra pensionister, for så vidt det enkelte medlem ikke inden
kalenderårets udgang har pålagt HK Danmark ikke at foretage indberetning.
2. Skatteministeriet skal anerkende, at HK Danmark ikke har pligt til at undersøge relevante
forhold hos sine medlemmer for at afgøre, om de enkelte medlemmer har fradragsret efter
ligningslovens § 13 for det betalte kontingent.
Retten begrunder afgørelsen med, at det alene er de kontingentindbetalinger, der er
fradragsberettigede efter ligningslovens § 13, som er omfattet af indberetningspligten i
Skattekontrollovens § 8 T. Retten siger videre:
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Det fremgår af ligningslovens § 13, at fradrag for fagforeningskontingent er betinget af, at
fagforeningen har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, som
den skattepligtige hører. Fradragsretten er ifølge forarbejderne til ligningslovens § 13 og
skattekontrollovens § 8 T knyttet til, at udgiften er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde den
skattepligtiges løbende indkomst. Ved indførelsen af den fulde fradragsret for kontingenter til
fagforeninger blev der lagt vægt på, at medlemskab af en faglig sammenslutning praktisk talt altid må
anses som en nødvendighed for udøvelsen af det pågældende medlems erhverv.
Efter det anførte i HK’s overordnede formålsbestemmelser og målprogram mv. finder landsretten, at
HK´s hovedformål i forhold til pensionistmedlemmerne ikke er at varetage disses økonomiske
interesser. Den omstændighed, at HK tilbyder sine pensionistmedlemmer bistand i forskellige
henseender, herunder i anliggender vedrørende deres pension, som må antages at have en vis
økonomisk betydning for disse medlemmer, kan ikke føre til en anden vurdering.
Hertil kommer, at pensionisterne i HK har mindre indflydelse end de erhvervsaktive.
Pensionisterne kan således ikke vælges til tillidsposter og er ikke valgbare til kongressen,
sektorkongressen eller afdelingernes og sektorafdelingernes bestyrelser. Pensionisterne betaler i
øvrigt et væsentligt lavere beløb i kontingent end de erhvervsaktive. Pensionsforholdene for HK’s
medlemmer, der ikke er pensionerede tjenestemænd, er endvidere endeligt fastlagt ved
medlemmernes pensionering, og medlemskabet har derfor ikke den fornødne sammenhæng med de
pågældendes løbende indkomst. De pågældende medlemmer kan endvidere ikke i relation til
ligningslovens § 13 siges at tilhøre en erhvervsgruppe.
HK’s advokatfirma Bech Bruun har nu fremsendt en ankestævning til Højesteret, så sagen kan blive
prøvet der, formentlig i løbet af foråret 2017.
Hele Dombogen fra Landsrettens afgørelse er på 40 sider kan fås i sekretariatet som pdf-fil.

Nordisk samarbejde – faldulykker og velfærdsteknologi
Af Aase Christensen, næstformand
Jeg deltog i et endagsseminar i den Nordiska samarbetskommittén (NSK) i oktober. Emnerne var
faldulykker og velfærdsteknologi.
Vores generation har oplevet mange tekniske gennembrud. TV, bil, opvaske- og vaskemaskiner,
flyrejser, rumrejser, satellitter, internet, PC og mobiltelefon, og vi er således vant til omstillinger og
teknik.
Vi skal indstille os på, at der er flere udfordringer til os i form af velfærdsteknologi som hjælpemiddel
uden det overskrider vores personlige integritet. Her skal nævnes medicinkontrol og påmindelser samt
indrapportering af data efter måling af blodsukker/blodtryk og lignende. Brug af personlige
overvågningsmidler kan være en nødvendighed, hvis der er fare for, at den enkelte mister
orienteringen eksempelvis ved demens, eller såfremt der er fare for fald i hjemmet.
Disse udfordringer skulle styrke vores evne til at være og forblive selvstændige i eget hjem og fordelen
være at sikre vores tryghed, samt tryghed for de pårørende og det plejepersonale, som har
plejeopgaven.
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Der skal selvfølgelig indhentes samtykke, og det sker med udgangspunkt i den enkeltes behov;
tryghed i forbindelse med brugen og uden pres på den enkelte.
Ulempen kan være og er ofte den manglende kontakt til andre, en kontakt som ikke kan erstattes af
en PC, robot eller en kunstig sæl som selskab.
Der arbejdes med mange af disse udfordringer på lande basis, men også i fælles nordisk regi.
Vedrørende fremtidige boligformer blev der givet eksempler på flere generationer i samme ejendom
med adgang fra elevator. Fleksibel indretning med flytbare rumdelere, fremtidssikrer en bedre
arbejdsplads for plejepersonale. Vores generation stiller større krav til en fremtidig bolig med omtanke
for eksempelvis behov for både inde- og ude rollator samt de parkeringsmuligheder, dette kræver.
Jeg skal til slut lige bemærke, at på Faglige Seniorers kongres i oktober fik vi fortalt, at på Island stiger
pensionerne til 2.400 € pr. måned. Det er da velfærd, der kan mærkes i denne juletid.

Ældreråd er verdens bedste i borgerinddragelse
Af May-Brit Horst, formand Lolland Ældreråd
§ 30 i lov om retssikkerhed og administration står: ”I hver kommune etableres mindst et ældreråd. Ældrerådets
medlemmer vælges ved direkte valg. Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og
formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de
ældre”.
Netop det gjorde, at FN for små 2 år siden gav den demokratiske pris til Danmark. Organisationen Danske
Ældreråd modtog prisen på vegne af hele Danmark. Udover den fornemme pris fik Marianne Lundsgaard, der er
administrativ leder, også et håndtryk og kys på kinden af præsident Obama, og det er bestemt en rejse værd.

Nok om det glamourøse – nu til arbejdet.
Ældreråd vælges for 4 år, og i de fleste kommuner følger det valgperioden til kommunalbestyrelsen.
Enkelte kommuner, blandt andre København og Frederiksberg, har forskudt valgperiode.
Der skal vælges mindst 5 medlemmer til et ældreråd. Valget kan ske ved fremmødevalg (som til
kommunalbestyrelsesvalg) eller brevvalg, hvor vælgerne får tilsendt informationsmateriale om de
opstillede kandidater og en stemmeseddel. Denne skal så udfyldes og returneres til kommunen. På
det seneste er der kommet hybridvalg, som er en digital afstemning.
Alle over 60 år og bosiddende i kommunen har valgret og er valgbare (kan stille op). Man stiller op
som enkeltperson - ikke i grupper/lister som fx ”HK’s liste” eller ”Kolonihavelisten”. De personer, der
har fået flest stemmer er valgt, og de efterfølgende er suppleanter.
I Lolland Kommune, hvor jeg stillede op for 3 år siden, var der 22 opstillede. De 11 kandidater, der fik
flest stemmer, er valgt, og de efterfølgende er suppleanter.
Kommunen har pligt til i god tid at informere om det kommende valg til ældrerådet, med angivelse af
en frist for at tilmelde sig som kandidat.
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Hvad laver et ældreråd så?
Som nævnt i starten skal vi være rådgivende for kommunalbestyrelsen. Det betyder i praksis, at vi
skal høres i væsentlige sager, der vedrører ældre borgere. Det kan være nybygning af plejecentre,
eller måske lukning af samme. Det er budgetterne for det sociale- og ældrerådet. Omlægning af
busruter. Gennemgang af tilsynsrapporter fra plejecentrene og hjemmeplejen ude i private hjem.
Udlicitering af hjemmehjælpen fra kommunal service til privat firma. Madlevering til ældreborgere i
eget hjem og på plejecentre.
Lokalt har vi så besluttet, at hvert plejehjem i Lolland Kommune har en kontaktperson i ældrerådet, og
at ældrerådet holder sine møder ude på de forskellige plejecentre. Det betyder, at vi kan følge
hverdagen på centret og få en fornemmelse af, hvordan det fungerer. Kontaktpersonen deltager i
centrets arrangementer, og for manges vedkommende yder man også lidt frivilligt arbejde der. På
mange af vores centre har vi etableret en ”Venneforening” med bestyrelse og cvr-nr. – for det giver
adgang til at søge § 79 midler til nogle arrangementer for beboerne på centrene. Vi har et godt korps
af frivillige tilknyttet vores plejecentre.
Vi har også valgt nogle indsatsområder. Et af dem er DEMENS. Vi har udviklet et koncept i
samarbejde med kommunens pensionerede demenskonsulent. Vi tager ud i de små lokalsamfund
(forsamlingshuse, sognegårde, skoler m.v.) og fortæller om sygdommen i et sprog, alle kan forstå.
Deltagerkredsen er normalt omkring 25 – 40 personer. I vores to byer, Nakskov og Maribo, har vi
kombineret det med film relaterende til sygdommen, som eksempelvis: ”Nøgle, Hus, Spejl” med Ghita
Nørby eller den amerikanske film ”Still Alice” (Jeg er stadig Alice). Til disse filmaftner har der været et
meget stort fremmøde.
Næste store indsatsområde er ENSOMHED. Den store ”folkesygdom”. Her vil vi på samme måde gå
ud i lokalsamfundet, men nu i pensionistforeninger, beboerforeninger, seniorklubber og klubber for
ældre. Her vil vi give råd og vejledning til ”medlemspleje” og give tips om, hvordan man kan opfange
ensomme i deres eget lokale miljø og give dem lidt opmærksomhed.
Af det ”oversøiske arbejde” kan nævnes, at vi et par gange om året holder møde med ældrerådet fra
Femern. Vi besøger gensidigt hinandens plejecentre og får en snak om hverdagen og måske et par
gode ideer. Næste gang det tyske ældreråd kommer her, vil de tage repræsentanter med fra deres
plejecentre, for de mener, at vi har noget, som de kan lære af. Deres borgmester har efterfølgende
givet besked på, at så vil han også med! De skal alle være så velkomne. Der er god vilje for dette
dansk-tyske arbejde helt op i vores politiske system.
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Lolland Ældreråd
på julemarked i
Burg. De to mænd
med slips er de to
borgmestre.
Lollands Holger
Rasmussen står til
venstre. Jeg selv i
”julerødt”…..

Det var et meget kort indblik i vores arbejde her i Lolland Ældreråd.
Bliver du fristet til arbejdet i dit ældreråd – så kik efter informationen, der kommer i starten af 2017.
God valgkamp – og god arbejdslyst.

Udklip fra Folketidende,
Lolland-Falster.
Vi har generelt god
pressedækning på
ældrerådets virke og
arbejde. Dette gælder
også egnens ”ugeaviser”

Tur til Dresden 19.-23. september 2016
Af Birgit Hesselvig Nielsen, formand Seniorklubben Herning-Ikast-Brande
27 rejseglade HK-Seniorer fra Herning-Ikast-Brande drog 19. september i bus fra Herning og Ikast
mod Dresden. Turen var arrangeret af De Graa Busser. Vi havde en meget erfaren guide, Ebbe
Sinding, som er utrolig vidende og glad udøser af sin viden. Ebba kan desuden køre bus, så når
chaufføren Jan skulle have en pause, så overtog Ebba rattet.
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Vi havde kun lige passeret den dansk-tyske grænse, så begyndte Ebba
at fortælle om Tyskland.
Vi skulle køre 850 km, så Ebba kunne nå at fortælle meget om NATOs
radarstationer gennem Tyskland, bygningen af Kielerkanalen, og da vi
passerede Berlin, fik vi også en del af Berlins historie.

Frauenkirche
2. dag skulle vi opleve Dresden. Dresden blev totalt bombet de sidste dage af 2. verdenskrig. Under
bombardementet var der temperaturer på op mod 800 grader, og man antager, at der omkom 135.000
mennesker.
Så det er fantastisk, hvordan man har formået at genopbygge byen næsten til dens fordums pragt.
Først skulle vi se Frauenkirche, der er blevet genopbygget i årene 1994 til 2004. En stor del af kirken
er genopbygget af de gamle sten. Ved siden af kirken ligger alle seværdighederne som perler på en
snor. Slottet, slotskirken, Semperoperaen og barokanlægget Zwinger, der var hoffets festplads.
Så skulle vi ud at sejle på Elben. Vi sejlede til det prægtige slot Philnitz med en meget smuk park.
Slottet er opført af den legendariske konge af Sachsen, August den Stærke. Sidst på dagen var vi
tilbage på hotellet.

Klippepartiet Bastai
3. dag skulle vi opleve det skønne og smukke Sächsische Schweiz. Vi kørte først til klippepartiet
Bastai ved Elben med nogle meget særprægede sandstensklipper og en fantastisk udsigt. Derefter
kørte vi til borgen Königstein, hvor vi tog en elevator op til det imponerende fæstningsværk, hvor man
kunne gå en tur langs den ydre ringmur med en formidabel udsigt over Elben. En fantastisk oplevelse.
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Meissen Porcelænsfabrik
4. dag ventede en udflugt til Meissen, der ligger direkte ved Elben. Her besøgte vi den
verdensberømte porcelænsfabrik, hvor vi fik en rundvisning. Vi så, hvordan porcelænet bliver
fremstillet og efterfølgende, hvordan det bliver påmalet. Senere kunne vi på egen hånd gå rundt og se
de mange smukke ting, der gennem årene er blevet fremstillet. Vi kunne købe porcelæn, men det er
ret kostbart.
5. dag skulle vi hjem, og vi skulle igen køre 850 km før vi var hjemme, men det havde været en meget
begivenhedsrig tur.
Efter turen har vi fået mange tilbagemeldinger om en fantastisk tur, og jeg kan varmt anbefale den.
FIU Seminar om Velfærdssamfundet
Af Niels-Heine Møller, HB-medlem, HK Sjælland
HK-Seniorer kreds Nordsjælland bestående af klubberne i Kalundborg-Holbæk-Roskilde-Slagelse og
Køge holdt FIU-seminar den 28. oktober 2016 i Slagelse.
Før frokost var Carsten Elert fra Faglige Seniorer indleder over emnet: Velfærdssamfundet. Carsten
kom godt omkring forskellige vilkår i vores såkaldte velfærdssamfund og de teknologiske muligheder,
som allerede findes og er på vej. God debat og spørgelyst.
Efter frokost kom Provst Anders Bonde, fra Faurskov provsti med sit indlæg: Når livet ler, er det
sjældent kun for sjov. Der blev humoren bragt ind i helbredelsesterapien, og Anders brugte eksempler
fra sin hverdag som provst/præst og bonde. Rigtig stor oplevelse for alle konferencens deltagere, og
der blev udvekslet flere visitkort med henblik på fremtidige lokale arrangementer.
En rigtig god og spændende konference og stor tak til HK Sjælland for FIU-tilskud. Også en stor tak til
vores afdelingsvalgte seniorrepræsentant, Lene Andersen, for planlægning af konferencen og til
klubbestyrelsen i Slagelse for praktisk arbejde med hensyn til afvikling osv. Endelig en stor tak til såvel
klubber som deltagere.
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Silkevejen fra Beijing til Istanbul
Af Niels-Heine Møller, HB-medlem, HK Sjælland
HK Seniorer Køge havde den 16. november besøg af en meget modig og spændende kvinde. En
kvinde der går efter at mærke eventyret, når hun på egen hånd vover sig ud i verden. En god fortæller
og eventyrer, forfatter og mange andre titler har hun, Lene Kohlhoff Rasmussen, der indledte over
emnet: Silkevejen – fra Beijing til Istanbul, hvilket i øvrigt også er titlen på den rejseberetning om at
rejse som alene kvinde ad Silkevejen, gennem blandt andet Afghanistan og Irak, som Lene har
udgivet.
80 HK Seniorer fik en virkelig god og spændende beskrivelse af landskaber og levevilkår i nogle af
verdens mest kulturelle spændingsfelter med meget gæstfrie indbyggere suppleret med smukke
billeder. Det var næsten "som at være der selv".
Lene kan virkelig anbefales - søg hende på http://kohlhoff.dk/

Polen – Stettin 22.-25. august 2016 - HK Midt Seniorklub Odense
Af Iris Andersen, bestyrelsesmedlem
Mandag: Efter lidt misforståelser, hvor chaufføren og 8-10 deltagere troede opsamlingsstedet var på
Lumbyevej i stedet for på Kanalvej, blev vi alle samlet i bussen og drog af sted fra Odense ca. kl.
08.15. Jytte bød velkommen og fortalte, at Kurt og Lis desværre måtte melde afbud på grund af
sygdom, og at hun havde taget over som turleder. Desuden oplyste hun, at vi havde to fødselarer med
– nemlig Ruth og Ragna.
Første stop gjorde vi ved Scandic i Kolding, hvor vi fik serveret en fin morgenbakke. Her fik vi også
vores guide fra Panter Rejser med. Han hed Marius, og sammen med vores chauffør Brian udgjorde
de to på hele turen et rigtig godt makkerskab.
Omkring kl. 10.00 gik turen videre sydover, og frokostpausen blev holdt i Lübeck, men inden da fik vi
lige sunget den første fællessang i bussen.
Vi nåede vores hotel i Stettin, Radisson Blu Hotel Szczecin ca. kl. 19.15 og fik hurtigt udleveret
værelser, så vi lige kunne få pakket ud og være klar til middagen kl. 20. Her fik vi serveret en fin 3
retters menu. Derefter var enkelte nok lige et smut i baren på 11. etage, mens de fleste var mere
stemt for tilbagetrækning til værelset efter en lang, men god dag.
Tirsdag: Gråvejr, men lunt og heldigvis tørvejr (næsten da).
Efter et overdådigt morgenbord var der afgang med bussen kl. 09.00. Vi fik en rundtur i byen og blev
sat af på havnen, hvorfra vi gik til Domkirken og Borgen. Derefter var det tid til frokost, og den blev
indtaget på forskellige små restauranter.
Turen gik herefter videre til en krystalforretning, hvor der var mulighed for at gøre indkøb. Kl. ca. 14.00
nåede vi Manhatten Marked, hvor vi fik to en halv time på egen hånd. Mange fik købt tasker, duge, tøj,
hatte osv. - der var rigtig mange muligheder. Andre fik sig også lidt at spise og drikke. Så var det tid til
at returnere til hotellet med mulighed for besøg i shopping center Galaxen, der lå lige ved siden af
hotellet.
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Vi fik igen en fin treretters menu kl. 19.30 og derefter var næsten alle en tur i baren på 11. etage,
inden der blev sagt godnat.
Onsdag: Dejligt solskin og tilpas med varme.
Efter morgenmaden gik turen afsted kl. 09.00 mod byen Stargard, som ligger ca. 40 km. fra Stettin. På
vejen klarede vi igen en fin sang i bussen. Vi vandrede en skrap tur gennem et amfiteater med rigtig
mange trapper og op igen på den anden side, så vi fik virkelig dagens motion. Derefter gik vi langs
den gamle bymur og så domkirken. Så var det blevet frokosttid, men det var med lidt besvær, vi alle
fandt et sted at spise. Kl. ca. 13.00 kørte vi retur til hotellet og havde så eftermiddagen på egen hånd,
enten til en lille lur eller til ekstra oplevelser.
Til vores sidste middag fik vi en fin velkomstdrink, og igen havde Jytte også en god sang på
programmet. Det var rygtedes, at der ved siden af hotellet lå en cafe på 22. etage, hvor vi også kunne
få diverse drinks m.m., så næsten alle gik en lille tur ud i en den dejlige lune aften, fik set byen sådan
lidt fra oven og fik læsket ganen, inden den sidste godnatdrink blev indtaget i hotellets bar.
Torsdag: Afrejse kl. 09.00 i strålende varmt solskinsvejr. Allerede kl. 09.50 gjorde vi et lille stop på en
grøn plet, hvor der blev serveret kaffe og en lille en til halsen.
Ca. kl. 13.00 nåede vi Wismar, hvor vi gik op til torvet i 30 graders varme. Her fandt vi et sted med lidt
skygge, hvor vi kunne indtage lidt frokost, inden turen gik videre mod Danmark og med ophold ved
grænsen med diverse indkøbsmuligheder. En sidste sang nåede vi da også inden da. Ved grænsen
sagde vi farvel til vores guide, inden turen gik videre nordover. Vi nåede Kanalvej ca. kl. 21.00 – godt
trætte, men også godt fyldt op med gode oplevelser. Alt i alt en dejlig tur.
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Redaktionen ønsker alle en GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Jul i naturen. Få svar på dine spørgsmål!
Af Aase Christensen, næstformand HK Seniorer Danmark
Hvor må jeg samle pyntegrønt? Hvilket juletræ skal jeg vælge? Jeg savner gode juleopskrifter.
Få svarene her: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/jul-i-naturen/
Juleopskrifter finder du her http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturen-netop-nu/jul-inaturen/juleopskrifter/

Julen er lys i mørket
Af Aase Christensen, næstformand HK Seniorer Danmark
Morgen og aften i december betyder mørke, og for mig er julen lys i mørket.
I år har jeg tyvstartet julen lidt, da det er 1. dag i advent den 27. november, og jeg glæder mig hver
dag over den tændte julebelysning i haven og den indendørs hygge.
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Selve julen starter for mig, når børn og børnebørn ankommer til juleaften. De ældste børnebørn kan
næsten ikke vente med at få indrettet deres fælles værelse. Der skal være små borde og lamper, så
man kan ligge delvist i sengen og læse og tegne og derved skaffe sig en hyggestund. De første fælles
måltider er altid lettere kaotiske, for der er så meget, man skal have fortalt siden sidst og egentlig er
alle trætte, men vi kan vistnok nå endnu en fortælling, inden de små tørner ind, og det gør vi andre så
også, for der er lagt planer for dagen i morgen.
Juletræet skal på fod, hvilket kræver stor ekspertise og mangen en snak og hygge, inden træet
endelig bliver bragt indenfor.
Pyntning af juletræ er en tradition. Det er en børn- og børnebørns opgave. Kommer man forbi, kan
man opleve en fortælling omkring mange af de ting, der hænges på juletræet. Jeg har haft en passion
for køb af glas julepynt på rejser, og da vores børn ofte deltog i researchen, skal oplevelsen
videregives i detaljer - også de problemer, det ofte medførte, når disse skrøbelige pyntegenstande
skulle fragtes hjem.
Juletræstæppet er en gave fra vores datter. Hun mente, at så var en del af hende hos os denne aften,
hvor hun ikke kunne deltage.
Juleaften er børnebørnenes aften, og ofte får de opgaven at fordele pakkerne. Derfor er det vigtigt at
skrive med BLOKBOGSTAVER på mærkesedlerne, så de kan læse navnene.
Midnatsgudstjenesten er en dejlig afslutning på en juleaften og kan varmt anbefales.
Juledag er ren hygge, fælles madlavning og måske en rask gåtur.
Traditioner skal ikke udfordres, og måske kan vi få indført endnu en i 2016, hvor vores yngste
barnebarn er fyldt 2 år og kan give sin mening til kende.
God jul og godt nytår!
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FORSLAG TIL JULELEGE
Kast pebernødder
Der skal bruges:
1 stort stykke pap på ca. 50 x 100 cm.
1 fed tusch
3 pebernødder pr. deltager
1 pointblok + pen
Små gaver, som fx små chokoladefigurer, klementiner, karameller eller lignende.
Tag pappet og inddel det i felter med tal i. Start fx med en ring i midten, som giver flest point.
Lav derefter inddelinger til seks felter mere og sæt tal i. Sæt et julemotiv i to af felterne.
3 pebernødder udleveres til hver deltager, som på skift kaster alle sine pebernødder (én ad gangen).
Point tælles sammen, før næste deltager går i gang. Aftal på forhånd, hvor mange omgange I vil spille,
og hvilken afstand fra spillepladen, der skal være. Hvis nogle af pebernødderne har ramt et felt med et
motiv, får man lov til straks at vælge en lille gave.
Til slut, når alle omgange er spillet, tælles alle pointene sammen.

Spil med tændstikæsker
I skal bruge:
1 æske tændstikæske pr. deltager
1 blok og blyant pr. deltager
Den person der starter, lægger sin tændstikæske på kanten af bordet med Tordenskjoldsiden opad.
Herefter slår man nedefra og op med pegefingeren, så æsken "flyver" op og lander på bordet.
Point gives alt efter, hvordan æsken falder, således:
Bagsiden opad: 0 point
Tordenskjold opad: 5 point
På den lange kant: 10 point
På højkant: 25 point
Vinderen er den, der først når 100 point.
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Pak gaven ud
I skal bruge en gave, som er pakket ind i mange lag af forskelligt gavepapir.
Slå på skift med en terning. Den der slår en 6'er, må tage et lag papir af pakken. Den, der fjerner det
sidste lag, har vundet gaven.

Bagsiden er redigeret af May-Brit Horst, HK Seniorklub Vestlolland.

”Mulighedernes

land” kaldes USA. Det er ikke løgn i mit tilfælde:

Når man er snotforkølet og har 38 grader i feber, byder baren på hotel Stanley, Fort Collins på en
”Penicillin” kur. Den smagte fantastisk ….. og virkede
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Ide til APP:

Prøv Flightrader24
På denne app kan du følge alle flyvemaskiner, der er i luften på det aktuelle tidspunkt, hvor du åbner
din app.
App’en er er gratis og kan downloades. På første oversigtsbillede ser du et lille udsnit af Danmark –
mest om det område, hvor du lige nu befinder dig.
Man kører forsigtigt fingeren hen over skærmen og du vil se hele verden. Der er rigtig mange små
flyvemaskiner. Et klik på en maskine og du kan se, hvilke maskine det er – og hvis du køber ekstra
ydelse for kr. 29,00, kan du få oplysning om destinationen med videre. Bestemt pengene værd. Der
ses også små helikoptere flyve rundt.
Sjovt at følge, hvis familie og venner er på vej ud eller hjem.
God fornøjelse.
Man hører ofte i fagforeningskredse ordet: ”Tak, tillidsmand”. Men hvor kommer det fra??
Digtet/sangen er skrevet af Carsten Bo i anledning af Anker Jørgensens 60 års fødselsdag i 1982.

Vi har skreget hurra
gået i smuk procession
vi er strømmet hertil og herfra
til en ny reception
vi har trykket din hånd
spist og drukket din vin
og du har sagt "det var godt at I kom"
resten drukned' i grin
Var der noget vi glemte
for kun de færreste kan
si' det klart og enkelt
tak - tillidsmand
Du har taget din tørn
i nederlag og succes
først som ælling - siden som ørn

så du tingene ske
og du fik venner når du var stærk
fjender kun når du var svag
se dig om - tillidsmand - og bemærk
alle er her i dag
Men var der noget de glemte
kun de færreste kan
si' det klart og enkelt
tak - tillidsmand
Hva' er et liv uden mål?
en fremtid uden perspektiv?
du har svoret dit i en skål
og ved dit arbejderliv
tak for det kammerat
tak for alt hvad du ga'
tak fordi du konstant er i fart
og tusind tak for i dag

Tilegnet alle danske tillidsfolk.
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