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Nyt fra formanden
Af Ole Rønnelund, landsformand
Folketingsvalg
Lige om lidt trykker Lars Løkke på den berømte knap, som betyder, at vi snart
skal til Folketingsvalg.
Til hverdag har jeg indtryk af, at det ikke er meget vi drøfter politik på møderne i
vores seniorklubber. Det kan også være en svær størrelse, og mange af vores
medlemmer er måske heller ikke interesseret, eller også frygter man, at det kan
skabe uvenskab i klubben.
I de senere år har vi i Landsforeningen haft det sådan, at vi har overladt til Faglige Seniorer at blande sig
politisk, på vores vegne. Det er gået meget godt, og vi har i FS’s Hovedbestyrelse skubbet på. Resultaterne
har været OK.
Så snart valget er udskrevet, vil de fleste af Faglige Seniorers Sektionsklubber holde politiske møder med
lokalvalgte MF’ere og kandidater. Disse møder vil jeg opfordre jer ude i HK klubberne til at deltage i. HK
har i øvrigt bevilget Faglige Seniorer tilskud til lokale arrangementer i forbindelse med Folketingsvalget.
Hvad skal så afgøre vores stemme?
Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er socialdemokrat, men jeg er det ikke på en sådan måde, at jeg har noget
imod dem, som stemmer anderledes. Jeg har altid syntes, at en politisk debat er spændende og inspirerende.
Mange af os seniorer har det nok sådan, at det jo går meget godt i Danmark, især sammenlignet med mange
andre lande. Det synes jeg bestemt også, men jeg vil have lov til at synes, at der er ting, der burde være
anderledes.
Nogle af de værste ”tidsler” er for mig:
Hvorfor skal vi finde os i, at uligheden er stigende. De, der har mest, får mere, mens de, som har mindst får
mindre.
På trods af det ønsker den nuværende regering til stadighed at fjerne topskatten, eller nedsætte den
væsentligt, samt fjerne registreringsafgiften på biler. Der er tale om skattelettelser for den mest velhavende
del af befolkningen, og ikke for de dårligst stillede, herunder rigtig mange pensionister.
I 2008 og fremefter ved finanskrisen fik bankerne en hjælpende hånd fra staten i form af bankpakker til flere
milliarder. Selvom staten ikke har haft underskud på disse ”lån”, kan det undre mig, at de to største banker,
Danske Bank og Nordea, siger tak for hjælpen med det, der nu er blevet ”Hvidvask” skandaler.
Jeg kunne skrive meget mere om svindel og humbug, om Britta Nielsen, om udbytteskat, om sort arbejde og
momssvindel, men det bliver en anden gang.

God valgkamp, og god fornøjelse ved vælgermøder.
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Ole Rønnelund 75 år
Tekst og foto: Carsten Elert, Faglige Seniorer.

Jeg kunne ønske mig, at Faglige Seniorer var mere synlige i den offentlige debat.
’Vi opkrævede kontingent på arbejdspladserne, hvilket jo gav en rigtig god kontakt med
medlemmerne. En lignende måde er naturligvis ikke mulig i dag, men det er vigtigt at ha’ en form
for personlig kontakt med medlemmerne’, fortæller Ole Rønnelund om sine første år som faglig
ansat i HK. Det var i 1960’erne. Nu fylder Ole 75 år den 9. februar.
’Min faglige karriere startede tidligt. Min far arbejdede på værftet i Helsingør, og Georg Poulsen
kom i vores hjem, så selvom mine forældre ikke var egentlig politisk aktive, blev jeg nok lidt præget
af miljøet. Men i skolen, som jeg var glad for at gå i, blev jeg valgt som elevrepræsentant, da jeg
gik i 6. klasse. Og efter skolen kom jeg i lære i Helsingør Brugsforening i 1959. De havde 17 filialer
og samlet 36 lærlinge. Dem blev jeg valgt som repræsentant for. Jeg blev meget hurtigt medlem af
HK. Det kostede 2,25 kroner om måneden at være medlem. HK’s ungdomsgruppe blev jeg
formand for i 1960.
Efter 14 måneder i Søværnet, hvor jeg blev uddannet røgdykker, blev jeg ansat den 8. september
1964 i HK Helsingør. Vi var kun 2 ansatte, så vi skulle klare det hele, blandt andet at opkræve
kontingent ude på arbejdspladserne. Det gav god kontakt med medlemmerne. I 1969 kom jeg til
HK Hillerød som afdelingssekretær på det private og kooperative område, og 1. januar 1978
startede jeg i HK Forbundet som faglig forhandlingssekretær for butik og en gros. Der var jeg til
den 1. marts 2006, hvor jeg gik på efterløn. Jeg var yderst glad for jobbet i HK.
Sideløbende har jeg undervist på tillidsmandskurser i FIU og også i HK - afdelingerne. Det gav
mange rejsedage, men det fik jeg til at passe med familien. Men det har samlet været et alsidigt
arbejde.
Jeg har haft 40 års jubilæum i HK, og blev formand for seniorklubben i Hillerød i 2008.
I 2014 blev jeg landsformand for HK seniorer, og det er en fornøjelse. Vi har 50.300 medlemmer
og 51 klubber i hele landet. Klubberne er meget centrale ligesom det arbejde, der foregår i
udvalgene: kursus / uddannelse, synlighed / aktivitet, redaktionsudvalget samt forretningsudvalget,
som er yderst velfungerende.
Persondataloven er en central ting, som vi fortsat må arbejde videre med. Den må ikke begrænse
klubbernes aktiviteter. I øvrigt kommer jeg meget gerne ud til vores klubber og taler med dem. Så
finder jeg ud af, hvad der rør sig, og de kan høre nyt fra os.
I dag sidder jeg også i Faglige Seniorers Hovedbestyrelse. Al den megen erfaring, vi har samlet i
Hovedbestyrelsen, håber jeg meget, vi får bragt i spil og får skabt en meget større synlighed og
større aggressivitet fra Faglige Seniorers side.
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Det kan jo lade sig gøre at blive omtalt. Eksempelvis står Faglige Seniorer bag Folketingets
beslutning om at hæve beløbet for, hvad pensionister må tjene ud over folkepensionen. Det fik vi
pæn omtale af i medierne, og selv var jeg i DR 1’s morgenradio for at fortælle om det.
Direkte kontakt til Faglige Seniorers klubber er også vejen frem. At ringe direkte fra sekretariatet og
til de enkelte klubber virker!
Den elektroniske kommunikation med blandt andet nyhedsbreve er naturligvis vejen frem. Dog skal
man passe på ikke at give folk for mange. I HK har vi takket nej til de mange, og i stedet kommer
der et nyhedsbrev omkring 10 gange årligt. Så tror jeg på, de bli’r læst.
Jeg er ikke glad for den centralisering, der er sket i fagbevægelsen. I HK er der eksempelvis kun 7
afdelinger. Der er for langt til medlemmerne, og det ender med, at der kun er digital kontakt. Det er
alt for upersonligt.
Faglige Seniorer skal stå ved at være en politisk organisation med meninger! Jeg synes ikke, det
var rigtigt, da fagbevægelsen kappede båndene til Socialdemokratiet. I stedet skal vi være stolte
ved vores ståsted, for vores holdninger er gode nok!
I fritiden spiller jeg hygge Bridge i ældrecentret, samt bordtennis for at få lidt motion. Og jeg går
med min kone Mette i motionscentret, gerne en gang om ugen.
Så plejer jeg familien med 2 børn samt 4 børnebørn med deres mænd og koner. Nu er der også
kommet et oldebarn på 2 ½ år, der jo er et af verdens vidundere.
Hvert år til Pinse tager vi hele familien med og starter campingsæsonen i vores campingvogn.
Fødselsdagen fejres af flere omgange, med cirka 50 private venner og familien til brunch ude i
byen, og den lokale seniorbestyrelse herhjemme.’

NYD AT BLIVE ÆLDRE
Af næstformand Aase Christensen, HK Seniorer Danmark
Alder er noget mærkeligt noget. I bund og grund er det jo blot tal, der er lagt oven på hinanden.
For mig handler alder meget om, hvordan jeg har det med mig selv.
Der er også trælse ting i ethvert menneskes hverdag – men hvor skal DIN opmærksomhed være?
Det bestemmer du selv!
Skab små lykkedepoter hen ad vejen, find noget at fejre og tænd levende lys. Mærk efter, hvad
dine behov er, og hvad der gør dig godt.

Vores egne kurser:
SENIOR - LÆNGE LEVE LIVET PÅ GODT OG ONDT! - 11. – 13. MARTS 2019
SENIOR - FRA SIDELINJEN TIL BESTYRELSESARBEJDET - 8. – 11. APRIL 2019
SENIOR - LÆNGE LEVE LIVET PÅ GODT OG ONDT! - 2. – 4. SEPTEMBER 2019
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Udvalg i HK Senior Danmark
Kursusudvalget
Ole Kynde, formand
Niels-Heine Møller
Conny Remmer
Henrik Dan Larsen
Aase Klitte Holmgren
Else Rasmussen
Karen Jacobsen

Redaktionsudvalget
Aase Christensen, formand
Gøther Mathisen
Anita Villumsen
Joan Briesemeister
Kirsten Sølvberg

Synligheds- og
Aktivitetsudvalget
Kurt Pasfall, formand
John Marcussen
Anne Marie Schøn
Kirsten Ohmand Jensen
Britt Egholm

KLUBBERNE
Retssalstegner
Af Gøther Mathisen, HK Hovedstaden, afd. 1 Industri
Retssalstegner Anne Gyrite Schütt, kunstner og tegner med rutefart mellem Lolland, London og
Moskva anbefales til foredrag. Ved foredraget fortælles om det at sidde i en retssal med spidset
blyant, klar til at fange den tiltalte med sin streg til alverdens aviser og TV.
Anne vil fortælle om vejen dertil og diverse anekdoter fra hendes øvrige liv som tegner, bl.a.
officielle portrætter af borgmestre, eks. Søren Pind på Københavns Rådhus.
Mød Anne i Valby Kulturhus 30. september
2019.
Anne skrev sin første bog “Tegn som du
ser” i forbindelse med hendes værtsskab i
10 TV-udsendelser for DR1 af samme navn
i 1995 og har illustreret mange bøger,
tidsskrifter mm., senest til tidligere formand
for Dansk Sprognævn, Niels DavidsenNielsens bog “Ordet på bordet”.
I England har Anne arbejdet med et nyt
portræt af Richard III, “Kongen, der blev
fundet under en parkeringsplads i Leicester
i 2012” og holdt foredrag om sit arbejde og
omkring de historiske maleteknikker i Dunster (UK).
Desuden har Anne skabt en udstilling med Emigrantportrætter fra den russiske revolution og deres
efterkommere i Danmark, vist på Det danske Kulturinstitut i St. Peterborg og Solsjenitsyn Emigranthuset i Moskva i 2018. Temaer, hun blandt meget arbejder videre på.
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Vandreture Caminioen og den Jyske Hærvej
Af Niels Heine Møller, HK Køge Klubben
HK Køge klubben for seniorer afviklede 16. januar 2019 et virkeligt godt arrangement med
udgangspunkt i Iben Mazantis vandreture på Caminoen og den Jyske Hærvej - sang såvel solo
som fællesang. Iben blev ledsaget af Julia Holmegaard Schade på accordeon. (Et accordeon er en
harmonika, som har melodibas.)
Niels Heine Møller skriver, ’at de supplerede hinanden på den smukkeste måde. Gik lige i hjertet en rigtig god oplevelse.’

§ 18 og § 79 støtte til lokale aktiviteter
Af næstformand Aase Christensen, HK Seniorer Danmark
Serviceloven giver mulighed for at søge tilskud i kommunerne til social-humanitære aktiviteter i din
klub i paragraf 18 og paragraf 79.
Søg støtte efter servicelovens § 18: Social humanitære aktiviteter
Klubber kan søge om økonomisk støtte til social-humanitære aktiviteter hos kommunen. Det er
servicelovens § 18, det her handler om.
For at søge tilskud efter servicelovens § 18 kan man se betingelserne i social- og
indenrigsministeriets vejledning:
”Ifølge servicelovens § 18 kan frivillige sociale organisationer og foreninger søge om § 18-støtte til
den del af den frivillige sociale aktivitet, hvor den frivillige indsats er den afgørende. Ved tildeling af
midler kan kommunen lægge vægt på at støtte konkrete aktiviteter i organisationerne, f.eks.
rådgivninger, frivillige støttepersoner og ledsageordninger. Der kan gives økonomisk støtte til f.eks.
lokaler, telefon eller anden form for kontorarbejde i de tilfælde, hvor det vurderes at være en
nødvendig ramme for den frivillige indsats.
Du skal være opmærksom på, at kommuner i vid udtrækning støtter med andet end penge, f.eks.
ved at stille gratis lokaler til rådighed og yde sekretariatsbistand”
Det er således konkrete aktiviteter med et socialt sigte, der kan søges støtte til. Så vær
opmærksom på, at ansøgningen beskriver jeres projekt med målgruppe, budget og formål.
Kommunerne har hver især besluttet, hvordan ansøgningsproceduren foregår. Det kan der
læses mere om på din kommunes hjemmeside. Der er også forskellige tidsfrister, blanketter
m.v. Alt det må undersøges i din egen kommune.
Ofte – men ikke altid – vil kommunen angive en ansøgningsfrist. Vær opmærksom på, at nogle
kommuner har én eller to årlige frister, mens andre kommuner har løbende ansøgningsrunder. De
fleste kommuner vil støtte lokale senioraktiviteter, så det er en god mulighed for at få dækket nogle
af udgifterne til jeres aktiviteter.
6
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og
Gøther Mathisen

Søg støtte efter servicelovens § 79: Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte
§ 79 i lov om social service siger, at kommunerne kan iværksætte eller give tilskud til generelle
tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Det er ikke alle kommuner, der bruger denne
paragraf, men nogle steder afsætter man en pulje til forskellige aktiviteter, der ikke passer ind
under § 18.
Du må derfor selv undersøge, om jeres kommune bevilger støtte efter § 79.
Et CVR-nummer kan være nødvendigt – hvordan får man et CVR-nummer?
Skal jeres klub modtage støttepenge fra kommunen, er det for det meste nødvendigt, at I er
registreret med et såkaldt CVR nummer.
CVR står for Det Centrale Virksomhedsregister. Dette er et register, hvor alle danske virksomheder
og organisationer er registreret med hvert deres CVR-nummer. Et CVR-nummer er altså en
virksomheds identifikationsnummer på samme måde, som en dansk statsborger har et CPRnummer.
For at få et CVR-nummer skal I registrere et CVR-nummer som frivillig forening på Virk.dk. Klik her
og se, hvordan I opretter et CVR-nummer.
Du kan spørge din kommune om midler til det frivillige sociale arbejde
Alle kommuner skal afsætte penge til frivilligt socialt arbejde for borgere med behov for hjælp og
støtte. De må gerne afsætte mere, end de får i årligt statstilskud, men staten kan ikke diktere, hvor
meget hver kommune afsætter. Der er forskel på, hvor meget de enkelte kommuner afsætter til
det frivillige sociale arbejde og til uddeling efter § 18. Nogle kommuner bruger også af de penge,
de får fra staten til at finansiere frivilligcentre eller ansætte frivillige koordinatorer mv.
Danmarks Statistisk har ansvaret for at udarbejde redegørelser for brugen af § 18 midlerne
(tidligere havde Ankestyrelsen for social- og indenrigsministeriet det ansvar). I redegørelserne kan
I se, hvor meget jeres kommune er tildelt fra staten, og hvor meget de har udbetalt i støtte. Du kan
finde din kommune her og se, hvor meget de har udbetalt i støtte
Kilde: Faglige Seniorer

Billeder på internettet
Af næstformand Aase Christensen, HK Seniorer Danmark
Generelt
Offentliggørelse af billeder på internettet anses normalt for en behandling af personoplysninger. Et
billede med identificerbare personer er derfor oplysninger om disse personer.
Man skal derfor leve op til de databeskyttelsesretlige regler, når man offentliggør billeder på
internettet. Det vil komme an på en konkret vurdering, om et billede lovligt kan offentliggøres eller
ej. Det er i første omgang den, der lægger billedet op (den dataansvarlige), der skal overveje, om
offentliggørelsen af billedet er lovlig.
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Når det skal vurderes, om offentliggørelsen af et billede med børn og unge er lovlig, skal man
tænke på, at børn skal gives en særlig beskyttelse, fordi de oftest er mindre bevidste om de risici
og konsekvenser, som kan være forbundet med behandling af personoplysninger.
Vurderingen af, om der kan ske offentliggørelse af et billede, vil desuden variere alt efter, om der
er tale om et situationsbillede eller et portrætbillede.
Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.
Det kan f.eks. være gæster til en koncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk
have.
Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan
f.eks. være et skolefoto eller et klassebillede.

Rettigheder og pligter
Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om et
situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer bl.a. an på karakteren af billedet og i
hvilken sammenhæng, billedet indgår. Det er afgørende, at de personer, der er på billedet, ikke
med rimelighed kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f. eks i forbindelse med
markedsføring. I denne forbindelse skal personen på billedets alder også inddrages.
Nogle situationsbilleder kan normalt aldrig offentliggøres uden samtykke:
•
•
•

Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed
Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende
Det kræver omvendt normalt samtykke at offentliggøre portrætbilleder. Det er begrundet i, at
nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen
med oplysninger om navn eller lignende. Derfor skal du altid have lov af den eller de personer, der
er på billedet, hvis du ønsker at offentliggøre det.
Hvis en skole for eksempel ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på en hjemmeside,
må det kun ske, hvis skolen indhenter udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt af eleverne.
Hvis den, der fremgår af billedet er utilfreds med offentliggørelsen, har denne ret til at
gøre indsigelse. Den registrerede skal i så fald oplyse hvilket billede, der ønskes slettet og
hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på
internettet, bør det umiddelbart fjernes af den dataansvarlige.
Klage til Datatilsynet
Hvis den ansvarlige ikke vil imødekomme din anmodning om at slette billedet, kan du klage til
Datatilsynet. Hvis du gør det, skal du sende os de argumenter, du har begrundet dit ønske med og
det svar, du har fået fra den person, der har offentliggjort billedet.
Kilde: Datatilsynet

Glæden ved at være frivillig
Af formand Jytte Hald, HK Seniorklubben Svendborg
Da jeg af forskellige årsager valgte at gå på efterløn som 60-årig, havde jeg i tiden op til gjort mig
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mange overvejelser om, hvad jeg skulle bruge min kommende fritid til. Jeg havde masser af energi
og overskud stadigvæk.
Pga. mit store netværk blev jeg hurtigt frivillig i både Kirkens Korshær og BørneBixen, det er 2
genbrugsforretninger i Svendborg, hvor overskuddene går til godgørende formål. Her 9 år efter er
jeg stadig i BørneBixen, mens jeg valgte at stoppe for 2 år siden i Kirkens Korshær, da 2 butikker
blev slået sammen.
Desuden er jeg også frivillig på 8. år i Kulturhus Svendborg, hvor der sker en masse spændende
arrangementer, bl.a. et hav af koncerter.
Endelig er jeg hvert år frivillig ved den landsdækkende prisoverrækkelse Svend vedr. danske film.
Det er meget spændende.
Jeg er også formand for to bestyrelser, nemlig HK seniorer i Svendborg og i Grundejerforeningen
Skårup Nord, hvor jeg bor.
Selvfølgelig lægger jeg masser af timer i det hele og specielt i HK seniorer, men jeg får så sandelig
også rigtig meget igen. Bl.a. hyggeligt samvær i stor stil. Jeg holder meget af at være en del af en
gruppe, og mit netværk er bestemt blevet meget større.
At der er en hel del frynsegoder skal også lige med. F.eks. hvert år Rottefælderevyen, 3
julefrokoster, 6 arrangementer i seniorklubben og en masse koncerter i Kulturhuset. Alt i alt er det
med til at give mig et meget bedre liv.
Jeg er nu 69 år og har bestemt ingen planer om at trappe ned. Dukker der noget spændende op,
er jeg klar til at prøve det også.

Samling af mine rødder
Af Kirsten Sølvberg, HK Seniorklubben Svendborg
Min far var ud af en flok på 9 søskende, der voksede op på Ærø, og umiddelbart skulle man tro, at
det ville give mange børnebørn til mine bedsteforældre, men det er ikke tilfældet. Det blev ”kun” til
12.
For 10 år siden satte jeg mig for at samle, hvad der var tilbage af mine fætre og kusiner. Som barn
havde jeg kun besøgt mine bedsteforældre og de få familiemedlemmer, der var blevet boende på
Ærø, så det var et begrænset kendskab, jeg og mine søskende fik til vores fætre og kusiner.
Da jeg først havde taget beslutningen – i samråd med min søster – om at opspore vores familie,
skulle Facebook vise sig at være en stor hjælp. Her fandt jeg hurtigt 2 fætre, og lidt efter lidt fik jeg
opsporet dem alle. Kun 2 fætre ønskede ikke kontakt, og yderligere 2 var døde, så jeg fik god
kontakt til 8 inkl. min søster og jeg.
Der blev sat en dato, et egnet lokale blev lejet for der skulle være plads til ægtefæller også, og
maden blev bestilt. Da dagen endelig oprandt, skulle min nervøsitet vise sig at have været
ubegrundet – alle snakkede og fortalte i et væk – det var som at ”komme hjem” – familien, mine
fætre og kusiner var samlet for første gang nogensinde.
Inden vi tog afsked, inviterede en af mine fætre til sammenkomst året efter, og sådan har det været
lige siden – vi skiftes til at lægge hus eller have til, og på den måde kommer vi rundt i landet.
Jeg ved, at rigtig mange har fætter-kusinesammenkomster, og jeg kan kun anbefale det til dem,
der har tænkt på det, men ikke har fået taget hul på opgaven.
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Farmor på skiferie
Af næstformand Aase Christensen, HK Seniorer Da
Ganske uventet fik jeg lejlighed til at komme til Tjekkiet på skiferie. Det yngste skud på stammen
var faldet af gyngen, armen skulle opereres, så mor måtte blive hjemme. Skitøjet fra Lapland i
2014 blev fundet frem af gemmerne, og ved middagstid gik turen til det sydlige Danmark for
overnatning og afgang næste morgen kl. 03.
Vi ankom til skisportscentret i Tjekkiet den følgende formiddag efter
søgning i de uforståelige vejskilte og en genstridig GPS. En hurtig
udpakning og afhentning af de bestilte ski og støvler.
Skiskolen var arrangeret til den yngste med start den følgende
morgen kl. 09.00 afbrudt af 1 times frokostpause og med afhentning
kl. 16.00. En lang dag for en 7-årig. Underviseren var en yngre
dansker samt medhjælper. Der var en glad og hyggelig stemning
mellem skiguiden og børnene, og navnene fremgik på børnenes gule veste. Hver dag blev afsluttet
med hygge enten i form af en slikkepind, et kram eller en snekamp. Det var interessant at følge
programmet på de forskellige niveauer. Faldt de, rejste de sig blot og kæmpede videre i sneen i en
lang række. Jeg kaldte dem ”ællinger” pga. de gule veste, alle var forsynet med.
Der var tid til kram og knus, da de 3 dage var overstået i skiskolen. Børnene havde været på pisten
flere gange, inden diplom blev udleveret. De fik endda en tur til ”Sorte Peter” en dag, hvor liften
strejkede. Undervisningen skulle passes – ingen aflysning her.
De daglige frokoster blev indtaget ganske tæt ved liften. Belært af tidligere års erfaring mødtes vi
tidligt. Så herligt at kunne indtage frokost i strålende sol og høre om formiddagens oplevelser,
inden det igen blev tid til at forlade bordet, så alle kunne komme tilbage på pisterne.
Midt eftermiddag var det tid at tage skiene på nakken og gå den korte vej til skirummet, hvor
støvlerne blev sat til tørring, og ski blev opbevaret til morgendagens oplevelser.
De tunge ben blev lagt til hvile på hver sin seng i lejligheden, og der var ro, indtil det blev tid til
enten en tur i vandland eller aftensmad i restauranten. Vandlandet var en del af oplevelsen.
Vi havde vores stambord i restauranten. Morgenmenuen var varieret og altid med en lun ret, flere
typer brød, oste og pålæg foruden varianter af morgenmadsprodukter. Det var svært ikke at
prøvesmage det hele. Kakao var et must inden skituren og lagde en god bund til dagens
strabadser. Aftensmaden var lækker med is/kage til dessert. Børnebørnene bestilte selv hos
kokken - fingersprog kan man nå langt med!
Solen var en dejlig ven, men blev desværre også en uven, da temperaturerne steg, og pisterne
blev tunge og isglatte. Beslutningen blev taget VI KØRER HJEM. Det var for farligt med plusgrader
og isglatte pister. Endnu en tur til Vandland og en farvelmenu - lidt vemodigt, men fornuften
sejrede.
Vi nåede ikke at se X-faktor, hvilket ellers var planen, men en overset afkørsel ledte os desværre
direkte ind gennem Hamborg en fredag aften, men heldigvis med en god chauffør og opmærksom
guide i ældste barnebarn, som nok skal blive en habil kortlæser/GPS-bruger.
Det var en fantastisk oplevelse at være sammen med søn og 2 børnebørn i en uge. Det er ikke alle
forundt at få sådan en oplevelse med en brækket arm som baggrund.
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70 års fødselsdag blev fejret i 7 uger
Af Aase Stamp Jørgensen, kasserer HK Seniorklubben Svendborg
For et år siden lærte vi Caleta de Velez (ca. 30 km øst for Malaga) at kende. Det fik mig til at
tænke alternativt i forhold til fejringen af min 70-års fødselsdag, og vi bookede en lejlighed i 7 uger.
Det var der mange, der undrede sig over, men når man kender stedet, forstår man det godt.

Den skønne udsigt fra vores penthouse lejlighed
Vi havde i løbet af de 7 uger inviteret 5 sæt familier og venner på skift. Betingelserne var, at de fik
tag over hovedet, transport t/r lufthavnen samt en fødselsdagsmiddag. Øvrige udgifter deltes vi om.
Alle vore gæster var alle lige så begejstrede for stedet, som vi er, og det blev til mange ture til
lufthavnen tidlig morgen/sen aften. Afstanden er på ca. 40 km på nær 2 km på motorvej.
Flyselskabet indgav dog konkurs 14 dage inde i perioden, hvilket vanskeliggjorde planlægningen
og gav længere rejsetid for flere, men alle gjorde en stor indsats for at opfylde mit ønske.
Der blev travet mange ture langs den skønne strandpromenade. Ture til Malaga, Nerja, Mijas,
markeder og køretur i bjergene. Vandring langs floden Rio Chillar til skønne vandfald. Der blev
badet i poolen og senere i Middelhavet og solskinstimer på terrassen med en af de bedste
udsigter, vi kender.

Vandring i Rio Chillar

Aquaduct øst for Nerja

Den spanske vin er et kapitel for sig selv. Vi så stort set kun flasker med ukendte etiketter. Vi
forsøgte at tyde beskrivelserne, men begyndte i stedet at købe ind efter de flotteste og mest
særprægede etiketter. Alle vinene smagte fantastisk, og vi snakker om flasker til 2-4 € pr. stk.
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Det kulinariske var også på plads. Der blev grillet sardiner og utallige mange andre gode retter på
terrassen, spist Tapas og Paella. Hvert hold gæster inviterede vi på fødselsdagsmiddag. Der var
en ting fælles ved disse middage, forretten. Kun 2 af vores gæster havde tidligere smagt
Gambas/Pil Pil, en spansk specialitet med store rejer stegt i gloende hvidløgsolie og med masser
af hvidløgsstykker i. Det var en fornøjelse at kunne holde 5 middage med maks. 3 gæster i stedet
for kun at have en aften med mange gæster, som man ikke når at få talt med.
Min alternative fødselsdag var en dejlig oplevelse. Efter at de sidste gæster var rejst, oplevede vi
et par dage med regulært uvejr. Det var det værste regnvejr, det havde været i over 20 år, men det
blev heldigvis hurtigt fint vejr igen.

Udsigt fra bjergtur

Rejse til GARDASØEN 18. – 26. maj 2019
Af Gøther Mathisen, HK Hovedstaden, afd. 1 Industri
Kom med REJSEKAMMERATERNE på en 9 dages busrejse til Gardasøen maj 2019. Tilmelding
efter ’først til mølle’ princippet. Sidste frist for tilmelding er 15. marts 2019, men venteliste oprettes
på udsolgte ture. Yderligere information omkring rejsen kan fås hos formand Gøther Mathisen
g@birch-mathisen.dk
REJSEKAMMERATERNE er nogle medlemmer i Seniorklubben HK Industri, der arrangerer rejser
til ind- og udland for klubbens medlemmer. Aftaler indgås med et rejsebureau om hoteller, busser
mm. Samarbejdet er med firmaer, der er tilmeldt Rejsegarantifonden.

Billetsalget er begyndt til Danmarks første seniorfestival
24. og 25. juli holder Danske Seniorer og Faglige Seniorer
sammen med Højskolen Marielyst seniorfestival
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Fra maj til august er der hver weekend festival eller folkemøde et eller andet sted i Danmark. Men
ingen af de mange arrangementer henvender sig specifikt til Danmarks flere og flere seniorer.
Derfor er Højskolen Marielyst på Falster gået sammen med de to foreninger, Danske Seniorer og
Faglige Seniorer om at arrangere Danmarks første seniorfestival.
Festivalen foregår på højskolen og i højskolens park onsdag den 24. juli og torsdag den 25. juli.
Begge dage er der arrangementer hver time på tre forskellige scener fra kl. 10 til 22, og som alle har
fokus på livet som senior. Her bliver debatter, talkshows og foredrag om seniorbofællesskaber,
romantik i den 3. alder, sundhed, frivilligt arbejde, omgangsformer, ældrepolitik og meget, meget
mere, som har relation til seniorliv.
Og så bliver der masser af musik. Onsdag 24. juli runder Stig Rossen & Vennerne dagen af fra
festivalens store scene, og torsdag 25. juli er det Tribute to Papa Bue med Flemming Krøll, som
lukker festivalen. Øvrige musiknavne på festivalen lige nu er Dario Campeotto, Peter Abrahamsen,
Bente Kure med Leif Erntsen og højskolens eget orkester, Maries Mænd. Flere navne vil følge de
kommende måneder.

Stig og Vennerne
Billetsalget til festivalen er begyndt, ligesom salg af billetter til de busser, som festivalen sætter ind
fra Sjælør station i København og direkte til Marielyst og retur. Billetter til festivalen koster for 1
dag 100 kr. og 150 kr. for begge dage. Billetter købes på www.hsmarielyst.dk/seniorfestival.
Yderligere oplysninger hos Christian Schou, forstander for Højskolen Marielyst på 4037 7470.

MIN LIVSHISTORIE
Min ansættelse i det offentliges tjeneste
Af Per Søgaard, Frederikssund
Egentlig ville jeg have været lærer, men var for ung til at komme på seminarie.
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Jeg havde hørt fra en skolekammerat, at ventetiden kunne bruges til at komme ud at sejle og derefter igen
søge optagelse på seminarie. Imidlertid syntes min mor ikke om ideen, og da jeg hørte til de årgange, hvor
man var opdraget til at rette sig efter sine forældre, kom jeg ikke ud at sejle.
Min moster havde en bekendt, som var ansat i Københavns kommune i Magistratens 3. afdeling,
Socialforvaltningen, som hjalp mig på vej.
Jeg startede den 1. august 1960, hvor min første ansættelse var i Centralkontoret for regnskabsvæsen,
”hvilken oplevelse”. Fra ikke at skulle arbejde mere end de daglige skoletimer, skulle jeg nu arbejde hele
dagen.
Jeg kom til et kontor, hvor der var så stille som i Tutankhamons Grav – ingen sagde noget, alle var fordybet i
arbejdet. Vi havde en fuldmægtig, som jeg fra starten af ikke brød mig om, og jeg tror det var gensidigt – jeg
havde ikke ”kontorpli”. Han stod hver morgen i døren, og så på sit ur. Ja dengang var det vigtigt at komme
og gå til tiden.
Der var den gang en naturlig ”hakkeorden”, hvilket også gav sig udtryk i udlevering af kontorartikler således:
A4 blokke til fuldmægtige, A5 blokke til overassistenter, A6 blokke til assistenter og underassistenter og A7
blokke til assistentelever. Vi fik udleveret 1 kuglepen og en bladvender, og når kuglepennen var opbrugt,
kontrollerede fuldmægtigen, om det nu var rigtigt. Jeg havde forlist min bladvender, men turde ikke bede om
en ny – købte en i en boghandel.
I en af frokostpauserne i Marketenderiet fik jeg sat mig på en ”forkert” plads, hvilket ikke var godt, idet en
ældre medarbejder meget vredt meddelte mig, at det var hans plads.
En anden situation, jeg husker tydeligt, var da en underassistent sagde til fuldmægtigen ”ved De hvad hr.
fuldmægtig, jeg har tænkt, at vi kunne løse opgaven sådan”, hvortil han svarede ”De skal overhovedet ikke
tænke, det skal jeg nok – de skal bare gøre som jeg siger”.
På kontoret blev jeg sammen med en elevkammerat sat til at gennemgå klientkontiene for kontofejl og
notere fejlene på en lille blanket for hvert kort. Det var et utrolig kedsommeligt arbejde, idet der var over
hundrede tusinde kort fordelt på forskellige hjælps arter.
Da vi næsten var færdige med ca. 125.000 kort, der vedrørte folkepensionister, sagde jeg til fuldmægtigen,
at vi nu tog fat på den sidste kasse, hvortil han svarede ”ork, der er mange flere kasser”- det var meget
nedtrykkende – næsten ikke til at bære.
Da dagen var gået, sagde han ”Per, det var så Deres første dag, og inden De ser Dem om, har De været her
i 25 år – jeg tænkte ”oh ve oh skræk – det holder jeg ikke til”. Jeg syntes, han var på nakken af mig hele
tiden. Alt, hvad jeg lavede, blev kontrolleret i H… og R… Det samme forholdt det sig med min elevkammerat.
Alt blev nøje kontrolleret og noteret ned, og da min kammerat og jeg talte sammen, viste det sig, at han
spillede os ud mod hinanden.
Jeg blev kaldt til samtale hos ekspeditionssekretæren, der i øvrigt senere blev regnskabschef. Her fik jeg en
påtale med ordene, at sådan en ung mand som mig bare skulle have en balle, så jeg kunne tage mig
sammen, hvortil jeg frejdigt sagde, at det kunne godt være, at det hang sådan sammen med andre unge
mænd, men det var ikke en god ide for mit vedkommende.
Samtalen havde åbenbart givet stof til eftertanke, idet jeg efter sommerferien uden forudgående varsel blev
flyttet til nabokontoret, hvor fuldmægtigen var utrolig rar og havde den indstilling, at man ikke skulle jagte
sine medarbejdere, men give dem lov til at vise, hvad de kunne – det var skønt, og jeg fandt mig godt til rette
på det kontor, hvor opgaverne efter en rar overassistents oplæring var meget selvstændige. Ja, vi fik så godt
et forhold til hinanden, hvilket medførte, at hun spurgte, om jeg ville hjælpe hende med hovedrengøring i
privaten, hvilket jeg naturligvis sagde ja til.
Det var en regel, at vi som elever skulle prøve at arbejde i flere afdelinger, herunder også i en anden
Magistratsafdeling. Det blev til 1 års tjeneste på Socialkontoret i Wildersgade på Christianshavn.
Der var stort set ingen arbejdsløshed, hvorfor der ikke var meget at se til. Inden åbningstid startede vi ofte
med ristet surbrød med Port Salut, og vi havde travlt med at få duften fra det ristede brød væk, inden
kontoret åbnede. Det var elevens opgave at hente brød og ost, drikkevarer i mejeriet samt cigarer til
overassistenten. Det var dejlige og hjælpsomme kolleger, som lærte meget fra sig i en tid, hvor reglerne var
meget skrappe. Der var i ordets forstand tale om ”Dyneløfteri”, især, hvis vi havde mistanke om, at der boede
flere på bopælen, idet der var tale om gensidig forsørgelsespligt i henhold til Forsorgsloven, der i øvrigt blev
gennemført af K.K. Steinke i trediverne. Vi betalte i visse tilfælde ikke gas- og elregninger til enlige, uanset
om der var lukket for begge dele.
En gang kom en mand, som vi kun så om vinteren, og søgte om hjælp – dengang skulle enlige selv betale
husleje af den samlede hjælp. Samtidig bad han om et lægekort, idet han ikke var medlem af sygekassen. Vi
spurgte altid, hvad kortet skulle bruges til, hvorefter han åbnede livremmen og lod bukserne falde – han
havde ingen underbenklæder på. Herefter hev han fat i ”kalorius” og viste mig en meget tydelig rødmen. Han
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fik selvfølgelig lægekortet, hvilket han takkede mange gange for ved at give mig hånden – jeg fik godt nok
travlt med at få vasket hænder, da han var gået.
På et senere tidspunkt søgte han om en jakke, som vi gav ham i form af en rekvisition til Opklædningsdepotet. Kort tid efter kom han igen i samme ærinde, hvorfor jeg spurgte, hvor den tidligere jakke var. Han
gik til bekendelse og fortalte, at han havde pantsat den på lånekontoret på Amagerbrogade. Jeg blev
forsynet med lånesedlen samt penge til at indfri jakken med – han måtte tage med på lånekontoret.
Herefter var jeg i et ½ år på Rodekontoret på Toftegårds Plads, hvor jeg mødte mange rare kolleger. Som ny
var det kutyme, at man arbejdede på den faste 2. kasse sammen med en rodekontrollør, der havde det
privilegium, at han kunne gå hjem, når kassen stemte. Vi havde ingen regnemaskine ved bordene, men kun
2 placeret i et andet kontor. Derfor foregik alle sammentællinger i hovedet, og han havde ingen tålmodighed,
men sad hele tiden og trommede med sin blyant i bordet. Det blev for meget for mig, hvorfor jeg modigt
sagde, at han ikke kom tidligt hjem, hvis han blev ved med at tromme – det hjalp, vi blev de fineste kolleger.
Sidste frist for betaling af skat var den 20. i måneden, hvorfor der ofte var lange køer, selvom der var åbnet
flere kasser. En stor murerarbejdsmand brokkede sig højlydt over ventetiden og sagde, at han betalte vores
løn, hvortil en rodekontrollør sagde, at han godt kunne få hans andel af lønnen, der var på 13 øre, som han
havde liggende i kobbermønter i sin skuffe.
Hver den 20. kom en chauffør i liberi med handsker og kasket for at betale skat for ejeren af Valby
Strømpefabrik - det var ikke småpenge.
Den gang var det almindeligt at drikke øl i frokost- og eftermiddagspausen, hvilket en rodekontrollør var ”god
til”. Jeg gik således i eftermiddagspausen til købmanden for at hente 3 øl – 2 til ham og 1 til mig. Da hans
faste assistent skulle på ferie, blev jeg kaldt ind til ham om fredagen og fik besked på, at jeg ikke skulle tage
madpakke med i de næste 14 dage på den betingelse, at jeg fortalte ham, hvad der var i madpakken, så han
kunne fortælle fruen det og takke for den.
Efter det halve år kom jeg til Bidragskontoret, hvor hovedopgaverne var udbetaling af bidrag til
barnemødrene og opkrævning af bidraget hos barnefædrene.
Det var et både spændende og interessant arbejde, der også medførte sjove oplevelser.
Der var 2 indgange til bygningen - en fra Bernstorffsgade og en fra Stoltenbergsgade, hvor hovedkassen lå i
stuen. Ofte skete det, at mødrene kom i taxa og gik ind i Bernstorffsgade og bad taxachaufføren om at
vente, indtil de havde fået udbetalt bidraget – flere chauffører måtte vente med uforrettet sag, idet mødrene
var gået ud af Stoltenbergsgade.
Der var flere fædre, som skyldte mange penge, ofte til flere børn, og så var det muligt med afdragsordninger
– nogle gange med 5 kr. ugentlig. En af dem, som betalte til 5 børn, var meget fortørnet og sagde, at han
bare kunne gå ud og lave flere børn.
Når barnefædrene skulle afkræves bidrag, skulle det ske i hans bopælskommune, hvorfor vi sendte
bidragsresolutionen dertil. Det skete, at vi måtte rykke for at få resolutionen tilbage, hvorfor vi ringede til
kommunen. Ofte tog fruen telefonen og sagde, at manden sov middagssøvn – eller der blev sagt, at manden
var i marken – så måtte vi ringe senere.
Også i det store hus i Bernstorffsgade var der run på Marketenderiet også kaldet Tutten. Flere havde
problemer med at være” klare”, indtil tutten åbnede, og når det skete, gik de op for at købe forsyninger – en
enkelt måtte drikke 2 elefantøl for at klare sig.
En overassistent havde altid ”noget” i skuffen i sit skrivebord. Da han fyldte 60 år og samtidig havde
sølvbryllup, forærede vi ham en flaske portvin. Han gav naturligvis morgenbrød og kaffe og havde fået fri kl.
14,00. Efter morgenkaffen gik han til fuldmægtigen og spurgte, om ikke vi kunne betragte flasken som en
gave til ham i anledning af fødselsdagen, men ikke for sølvbrylluppet, idet han syntes, det var en privat sag.
Fuldmægtigen gav ham selvfølgelig lov til dette og konstaterede efter overassistenten var gået, at flasken
stod tom i han skrivebordsskuffe.
Det var også et hyggeligt sted at være. En gang fandt vi på at danse den Toppede Høne, hvilket ikke gik
stille af sig – jeg tror det var mig, som fandt på det. Kort tid efter kom fuldmægtigen ind og spurgte, hvad vi
lavede, hvortil vi svarede, at vi havde danset. Det havde tilsyneladende generet en kontorchef, som havde
kontor nedenunder og klaget til fuldmægtigen, der mente, vi havde vækket kontorchefen i hans middagslur.
Jeg måtte som andre unge mænd aftjene min værnepligt, som varede i 2 år, idet jeg de sidste 8 måneder
var sergent.
Efter soldatertiden kom jeg til Socialkontoret i Absalonsgade, hvor arbejdet var spændende, men der var
også mere af det, idet arbejdsløsheden så småt viste sit grimme ansigt. Jeg sad i forsorgsafdelingen, hvor
der var mange klienter med forskellige behov.
Her udbetalte jeg forsorgshjælp til blandt andet en mand, der havde været i tysk tjeneste ved Østfronten og
havde det, vi i dag kalder PTS. En anden klient var ingeniør, der havde fremstillet et værktøj i træ og kun

15
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og
Gøther Mathisen

ventede på at finde en, der ville hjælpe ham økonomisk med at føre opfindelsen ud i livet - det skete aldrig.
Kontoret blev også 1 gang månedligt besøgt af en kvindelig førtidspensionist, der startede med at råbe de
værste skældsord efter os, når hun var ca. 100 m fra kontoret, indtil hun forlod det igen. Ja, her var virkelig
tale om skæbner, som man i grunden havde ondt af.
I de efterfølgende 4 år var jeg igen i Centralkontoret for Regnskabsvæsen i finansbogholderiet, hvor jeg via
mine mange spændende opgaver fik en meget stor indsigt i, hvad der rørte sig i hele Socialdirektoratet.
Vi havde en streng fuldmægtig, som også gik op i, hvornår vi kom og gik, men hvis man ringede og var
forsinket, sagde hun altid ’giv Dem nu god tid til at ordne Dem og få morgenmad, inden De møder her.’
Vi havde kun en telefon til 8 medarbejdere, så der var ikke tid til privat snak. Syntes hun, der blev snakket for
længe privat, stillede hun sig bag medarbejderen, over for hvem hun med sit kropssprog meget tydeligt gav
udtryk for, at medarbejderen skulle stoppe. En sommer, hvor pigerne havde meget tynde bluser på, så man
kunne se BH’en, stillede hun sig bag medarbejderen og hev gennem blusen i BH’en og sagde, at blusen var
for tynd.
I 1973 blev jeg ansat som fuldmægtig i Plejecentret Bystævneparken, hvor jeg varetog de administrative
opgaver omkring de 750 beboere og et tilsvarende antal medarbejdere.
Jeg havde blandt andet sammen med mine kolleger kontakt med ca. 350 plejehjemsbeboere – om
opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge samt udfyldelse af deres selvangivelser. Vi havde også
kontakt med nogle af beboerne i de beskyttede boliger.
En af dem var bogholder af den gamle skole med en stor formue. Vi kunne ikke forstå, at der forsvandt
toiletpapir fra vores toiletter. Vi havde på fornemmelsen, at det var ham og fik det bekræftet ved at
kontrollere beholdningen både før og efter, han besøgte toilettet med sin mappe under armen.
Jeg vil nu afslutte med at berette om min efterfølgende karriere, som har været rigtig spændende og
indholdsrig – men episoder af samme som ovenfor har der ikke været.
Jeg var fuldmægtig i 8 år i Bystævneparken, hvorfor det var nærliggende, at jeg søgte og fik stillinger som
administrativ plejehjemsleder i henholdsvis Københavns kommune og Rødovre kommune. Herefter var jeg i
6 år ansat ved Hillerød kommune med overordnet økonomisk og administrativt ansvar for kommunens
plejehjem, dagcenter, beskyttede boliger, samt udlejning af boliger, hvortil kommunen havde anvisningsret.
Efter denne periode skiftede jeg spor, idet jeg blev ansat ved Frederiksberg kommunes personalekontor,
hvor min primære opgave var at være kommunens repræsentant ved overenskomstforhandlingerne sammen
med Københavns kommune, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening samt i visse tilfælde
også Staten. Endvidere tog jeg mig af uansøgte afskedigelser, hvilket for mig var en utroligt spændende og
krævende opgave. Der er ikke en afskedigelse, der er ens, og jeg har altid draget omsorg for, at sagerne
blev nøje analyseret både fra medarbejderside og lederside. Især medarbejderne behandlede jeg med
respekt, idet der var tale om en beslutning, som medarbejderen ikke selv havde taget.
Indtil min fratræden som 62-årig den 31. oktober 2004 var jeg ansat ved Ringsted kommunes løn- og
personalekontor, hvor jeg skulle implementere ”Ny Løn” for ca. 2.600 medarbejdere, hvilket i den grad var en
udfordrende, men også en meget spændende opgave. Her havde jeg et godt samarbejde med såvel ledere
som tillidsrepræsentanter.
Den 1. oktober 2001 blev jeg headhuntet til en ny stilling som administrationschef i hjemmeplejen med en
medarbejderstab på ca. 500. Var blandt andet med til at tage mig af opgaverne i forbindelse med en
overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.
Ja, jeg har haft et begivenhedsrigt arbejdsliv med mange udfordringer og spændende opgaver. Skal jeg
fremhæve de opgaver, som for mig var mest spændende, og som jeg var mest glad for, var det arbejdet med
opstarten af Plejecentret Bystævneparken og arbejdet på personaleområdet.
Da jeg fortsat gerne ville arbejde, blev jeg for 10 år siden ansat 8 timer ugentlig i Frederikssunds Kommunes
Dagtilbud, hvor jeg opkræver betaling fra de kommuner, der har børn i vores dagtilbud, samt betaler til de
kommuner, hvor vores børn er i dagtilbud. Endvidere arbejder jeg med budgetopfølgninger på forskellige
områder.
Det er, hvad jeg kan berette om mit arbejdsliv, hvor der har været mange pudsige oplevelser, især i de første
12 år. Tiden var en ganske anden, hvor dyder som ”Ro, Renlighed og Regelmæssighed” var i højsæde, og
hvor en del kolleger kun havde et meget begrænset kendskab til, hvad kollegerne uden for deres kontor
beskæftigede sig med.
Den gang var der mange flere medarbejdere, hvor nogle til stor irritation også for kollegerne ikke ydede den
samme indsats som i dag, hvor nedskæringer har fundet sted siden firserne og medført et større pres på de,
der er tilbage.

16
Bladet udgives af Landsforeningen HK/Seniorer Danmark
Redaktionen består af: Aase Christensen (ansvarshavende redaktør), Kirsten Sølvberg, Joan Briesemeister, Anita Villumsen og
Gøther Mathisen

Kalenderen
Sommertid - skal uret stilles frem eller tilbage?
Sådan husker jeg det: 31. marts skal uret stilles FREM ligesom havemøblerne.

Forår er en af de fire årstider.
På den nordlige halvkugle ligger foråret fra omkring 21.
marts til 21.-22. juni. I dansk sammenhæng er det
almindeligt at betragte foråret som månederne marts, april
og maj.
Kilde: Wikipedia

Lidt om marts
Kilde til vejr og lys: Naturkalenderen, Danmarks Naturfredningsforening

Marts måned er opkaldt efter den romerske krigsgud Mars - og det var årets første måned i den
gamle romerske kalender. I den gamle danske kalender hed marts måned tordmåned efter den
nordiske krigsgud Thor. Det er den første måned i foråret - og den måned hvor lyset for alvor får
magt. Den 21. marts er det forårsjævndøgn - den dag hvor nat og dag er lige lange.

Vejr - normalt
Normal temperatur: 2,1
grader
Nedbør: 46 mm
Soltimer: 110

Lys
Den 1. marts står solen op klokken 7.02 og går ned
klokken 17.43.
Den 31. marts står solen op klokken 6.45 - og går ned
klokken 19.44.

5. august er sidste frist for indlæg til næste SeniORientering.
Du finder SeniORientering i din e-mail i løbet af uge 33.
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