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Nyt fra formanden 
Af Ole Rønnelund, landsformand  

 
Kære alle sammen 
Håber, I har haft en god sommer. Den fortsætter heldigvis lidt endnu. 
Ellers skal min hilsen i dette nummer af vores blad tildeles påstanden om, 
at vi i Danmark har et kæmpe stort behov for meget mere arbejdskraft. En 
påstand, som jeg de seneste år har tvivlet på.  
 
Siden Lars Løkke i sin nytårstale i 2011 afskaffede efterlønnen med 
følgende begrundelser: ”Det har vi simpelthen ikke råd til” og 
”Erhvervslivet har meget brug for arbejdskraft”, er meddelelsen om 
manglende arbejdskraft blevet en myte, som er nævnt mere og mere 
gennem årene. 

 
I de sidste ca. 5 år er den manglende arbejdskraft blevet omtalt hver dag, eller næsten hver dag, 
så snart der i TV, Radio og dagspressen har været den mindste anledning. Der har været bragt 
artikler og reportager med ældre hædersmænd og kvinder, som er fortsat med at arbejde flere år 
efter folkepensionsalderen.  
 
Erhvervslivet, men også mange økonomer og specielt politikerne, har fremstillet problemet sådan, 
at pensionister, som ikke fortsatte efter folkepensionen, nærmest har dårlig samvittighed. 
 
Jeg husker, specielt Brian Mikkelsen, der som erhvervsminister med ”bedemandsansigt” og 
næsten tårer i øjnene, kunne give os kuldegysninger, når han fortalte om virksomhedernes enorme 
behov for arbejdskraft, og den katastrofe, det bliver for det danske samfund, når virksomhederne 
ikke kan få arbejdskraft. 
 
Den 23. juli var jeg lige ved at få morgenkaffen galt i halsen. Politiken havde en artikel af Professor 
Jesper Jespersen, som i høj grad var en foræring til min tvivl om det med de mange ledige job. 
Specielt en af overskrifterne var årsagen: 
 
”Den øgede beskæftigelse i den ældste aldersgruppe har betydet mindsket beskæftigelse 
for de unge”. 
 
Artiklen var underbygget af oplysninger fra Danmarks Statistik og indeholdt flere meddelelser, som 
i høj grad er opsigtsvækkende. Statistikker lyver jo ikke. 
 
Min egen tvivl om den voldsomme mangel på arbejdskraft har jeg begrundet med, at der næsten 
ingen stillingsannoncer er i aviserne, eller på nettet, ligesom jeg igennem længere tid har haft 
kendskab til flere forholdsvis veluddannede i 35-50 års alderen, som fortæller, at de ikke kan finde 
job, og jobcentret heller ikke kan finde noget til dem.  
 
I øvrigt tror jeg også, at påstanden om de mange ledige job hører til i kategorien: ”Hvis en påstand 
bliver nævnt igen og igen, så passer det jo nok.” 
 
Jeg tror, det er korrekt, at der i visse brancher mangler arbejdskraft med speciel uddannelse eller 
færdigheder, men hvorfor så ikke melde det ud, i stedet for at generalisere, så alle, der ikke har 
arbejde, skal have dårlig samvittighed, uden at der er grund til det. 
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De ældre, som har taget imod de mange opfordringer om at fortsætte på arbejdsmarkedet efter 
folkepensionsalderen, skal bestemt heller ikke have dårlig samvittighed. 
 
 
ORGANISATIONSPLAN 
 
Når vi taler med vore medlemmer om deres medlemskab i HK, oplever vi indimellem, at det kan 
være svært at forklare, hvordan vi som medlemmer er placeret i HK organisatorisk, når vi nævner 
HK Forbundet, Forbundssektorer, HK afdelinger, afdelingssektorer/ brancheafdelinger, HK 
Seniorklubber, og vores egen HK Landsforening.  
 
Mindre forvirrende bliver det ikke, når vi fortæller, at vi også er medlem af Faglige Seniorer og 
Faglige Seniorers sektionsklubber. 
 
Derfor har vi udarbejdet en organisationsplan, som skulle gøre det en smule nemmere at holde 
styr på strukturen i HK. 
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Udvalg i HK Seniorer Danmark 
 

Kursusudvalget 
Henrik Dan Larsen, formand 
Niels-Heine Møller  
Conny Remmer 
Aase Klitte Holmgren 
Else Rasmussen 
Karen Jacobsen 
Ole Kynde 

Redaktionsudvalget 
Aase Christensen, formand 
Gøther Mathisen  
Joan Briesemeister 
Kirsten Sølvberg 

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

 
HK Seniorer, Aalborg fejrer 40 års jubilæum. Af Yrsa Mortensen 
Lørdag den 23. marts 2019 slog HK Nordjylland dørene op for at fejre, at HK Seniorer, Aalborg, 
kunne fejre 40 års jubilæum. 
 
Alle 175 gæster blev budt velkommen af bestyrelsen, der stod og uddelte små pakker til alle, 
indeholdende 2 påskeflødeboller af Frellsens de bedste.   

Da alle havde fundet en plads, bød Ole Kynde 
velkommen, hvorefter HK Nordjyllands formand, Mette 
Pedersen, holdt en lille tale, hvor hun ønskede klubben 
tillykke, roste bestyrelsen og medlemmerne for de mange 
aktiviteter, der var i klubben, og at medlemmerne mødte 
talstærkt op.   
Endvidere takkede hun bestyrelsen for, at den altid stillede 
op, når HK Nordjylland behøvede hjælp, herunder pakke 
breve, hjælpe til juletræ m.m.  
Næstformanden for HK Seniorers hovedbestyrelse, Aase 
Christensen, ønskede tillykke på hovedbestyrelsens 
vegne. 

Så blev der tid til, at gæsterne skulle have lidt mad, der var buffet fra slagteren i Gistrup.  Alle roste 
maden og i det hele taget arrangementet.  
 

I pauserne og under spisningen var 
der underholdning af pianisten kaldet 
Maleren, og sidst på dagen underholdt 
Per Iversen med historier og sange af 
bl.a. Kaj Norman Andersen. 
Alle gik smilende hjem, og bestyrelsen 
var lykkelig, for der havde været lidt 
nervøsitet for, om vi nu havde 
arrangeret det rigtigt.  
 
Bestyrelsen vil hermed sige en stor tak 
til HK Nordjylland, der gjorde det muligt 
for os at afholde receptionen, til 

personalet, der hjalp, så bestyrelsen bare kunne sidde roligt og hygge sig sammen med gæsterne.   
 
En tak for gaver, en tak til leverandørerne og ikke mindst til vore medlemmer, der gav bestyrelsen 
en god dag 
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JUBILARFEST 2019 - HK MIDT 
Af Kurt Pasfall – en 60 års jubilar  
 
Fredag den 29. marts 2019 var vi ca. 425 til jubilarfest på HK Midt i Odense. Der var omkring 212 
jubilarer med henholdsvis 25-40-50-60-65-70 og 75 år i HK.  
Alle jubilarerne fik en stor og flot buket blomster. Resten af deltagerne var ledsagere, som vi, der 
havde ægtefæller med, måtte betale kr. 275,00 for.  
Det var for os jubilarer gratis at deltage i en veltillavet 3 retters menu med vine ad libitum og 
efterfølgende kaffe og kransekage. Aftenen sluttede kl. 24.00 efter en svingom til et godt orkester.   
 
Jeg havde fået lov til at opstille vores nye roll-up stander sammen med et stativ af vores fynske 
folder, således alle kunne tage en folder med, hvor de kan se, hvad Seniorklubberne i HK-Midt 
tilbyder af sociale sammenkomster. 
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KLUBBERNE 
 

Sommerudflugt, HK Midt Seniorklub Odense. Af Iris Andersen 
Dagen oprandt den 13. juni 2019 med flot sommervejr, og allerede inden afgang fra Lumbyvej var 
der en fin stemning blandt deltagerne. Vi havde fået en bus til 54 personer, og den var helt fyldt op, 
men det betød jo så, at der desværre ikke blev plads til de medlemmer, som stod på ventelisten. 
 
Der var afgang kl. 8.00, og efter ca. en times kørsel blev der gjort holdt ved Skærup rasteplads, 
hvor de medbragte rundstykker blev serveret sammen med kaffe og en lille en til halsen. Vejret var 
så fint, så det hele kunne nydes udendørs ved borde og bænke. 
 
Ca. 10.45 nåede vi frem til Grønhøj Kro, hvor vi blev flot modtaget af kroejeren. Efter en kort 
toiletpause underholdt han os i laden, hvor Morten Korch Museet er indrettet. Vi fik en fin fortælling 
om museets tilblivelse blandet med hans guitarspil og sange fra de gode gamle dage. Derefter 
kunne vi gå rundt og kikke på samlingen, som bl.a. består af en hel del, brugt ved optagelserne af 
de forskellige Morten Korch film. 
 
Middagsmaden blev derefter serveret i krostuen, hvor vi fik flæskesteg og citronfromage sammen 
med enten en øl, vand eller et glas vin. Jeg tror, alle syntes, det smagte fortrinligt, og at alle blev 
rigtig godt mætte. 
 
Turen fortsatte kl. 13.30 til Mønsteds Kalkgruber, kun ca. 1 kvarters kørsel. Her blev vi efter 
billetteringen delt op i to grupper med hver en guide, som førte os til togbanen, der kører ind i 
kalkgruberne. Herinde fik vi en gennemgang af grubernes historie samt en mindre rundgang, hvor 
vi kunne fornemme, hvor hårdt det har været at arbejde i gruberne. Der blev sluttet af med et 
multimedieshow, inden vi kørte retur med togbanen, og der var tid til uddybende spørgsmål til 
guiden, inden der i cafeen blev serveret kaffe, bolle med grubeost samt kringle. 
 
Så var det tid at få samling på tropperne og vende næsen hjemad. Igen gjorde vi holdt ved Skærup 
rasteplads, hvor aftensmaden bestod af sandwich med kylling, som cafeen ved Mønsteds 
Kalkgruber havde leveret til os. Dertil en vand, øl eller et glas vin. Efter den korte spisepause gik 
turen direkte til Lumbyvej, hvor vi var ca. kl. 19. Her var der så tid til at sige farvel og tak for en 
rigtig god dag samt ønske hinanden god sommer.      
 
 
HK-Seniorer Aalborg-Rebild-Jammerbugt. Af Yrsa Mortensen 
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Den 3. juni 2019 tidlig morgen stod ca. 40 seniorer klar til 
at drage til Rügen, som de efterhånden havde hørt så 
meget om.   
Mon turen ville leve op til de store forventninger? Det tror 
jeg, alle er enige om, at den gjorde. Øen er virkelig et 
besøg værd.   
Vi kom til at bo på hotel Rügen i Sassnitz, der ligger 
direkte ned til Østersøen. Her er der direkte forbindelse 
til Bornholm. Vi havde en dejlig gåtur gennem den gamle 
bydel ned til havnen. Langs ruten var der utallige 
pensioner i gamle flotte huse, og roserne stod i fuldt flor. 

Det blev til en flot sejltur langs kysten. 
Turen endte ude ved Kongestolen, der er 
en hvid klint på 118 m.  
 
I løbet af turen nåede vi også op i 
nationalparken Jasmund. En stor park 
Puttbus med en kirke, der under krigen 
havde været brugt til hestestald, en 
køretur med rasende Ronald, hvor vi, der 
sad ude i det frie, rigtig oplevede at sidde 
i røg og damp. Det havde de hvide 

bukser bestemt ikke godt af.   
 
I Binz så vi en af de flotte strande, som faktisk omringer hele Rügen.  
Videre gik det til jagtslottet Granitz, der ligger i godt 100 m højde. Det var et fint slot med mange 
jagttrofæer m.m. 
 
Den sidste dag besøgte vi Stralsund, og sidst på dagen kørte vi ud til Prora, som Hitler byggede i 
1936 – 1939. Det skulle være ferielejligheder til arbejderklassen. Der skulle være plads til 20.000 
personer. Komplekset er 4,5 km langt og ligger 150 m fra Østersøen. Man har prøvet på 
nedrivning, men murene er så tykke, at man i stedet har valgt at lave nye ferielejligheder. 
 
Det var hele vejen igennem en dejlig, men meget varm ferie, idet der næsten var hedebølge, så 
det var helt befriende, da vi den sidste aften fik en ordentlig byge. Tak til jer alle for jeres gode 
humør og sammenhold samt til tider tålmodighed. 
 
 
 
Sommerudflugt med HK Seniorerne i Aalborg. Af Yrsa Mortensen 
Fredag den 15. august 2019 tog 125 HK seniorer på udflugt. Alle krydsede fingre, for der var lovet 
styrtende regn hele dagen, men heldet var med os.  
 
Ad snørklede små veje kom vi frem til Moesgaard Museum, hvor der blev serveret stående taffel 
bestående af kaffe, rundstykker og basser fra bussens bagagerum. Det var ikke det letteste, men 
alle blev mætte og en trøst var, at vi kunne bruge museets toiletter. 
 
Så gik det ad endnu mindre veje mod Alrø. Det lykkedes at finde veje, hvor også dobbeltdækkeren 
kunne køre.  
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Seniorerne kunne jo bare tage det roligt og nyde den smukke natur med søer, skove, Kalø Vig og 
omgivelserne ved dæmningen ved Alrø. Vi var alle forberedte på, at vi skulle spise i hold, da vi 
havde fået oplyst, at cafeen ikke kunne tage så mange på en gang, men de havde til alt held plads 
til os alle. Væggene i selve cafeen var noget af en oplevelse.  Her var der mange tegninger og 
vittigheder. Her var der fri fantasi og hyggeligt. Jeg ved ikke, hvor mange, der kunne spise op. Vi 
fik tartelet (300 g) og citronfromage. 

                         
 
På gårdspladsen var der også mange ting, der skulle betragtes. Særligt det sted, som var indrettet for 
herrerne. Det var næsten ikke til at løsrive sig. Selv et gammelt gebis, som værtinden havde fået 
foræret af en bekendt, var sat ind i en sten.  Alt var lavet af ejerne og familien, og de havde bestemt 
ikke mangel på fantasi. Virkelig et besøg værd. 
 

 
 
Næste stop var Ejer Bavnehøj. Her var der desværre diset, og vi fik lidt regn, så vi fortsatte turen 
videre til Svostrup Kro, for vi var jo ”sultne”, og lagkagen ventede. Det var virkelig en fin, gammel 
kro med masser af sjove ting. Der var et par hundrede gamle kaffekander under loftet, der blev taget 
ned 2-3 gange om året for at blive vasket.  Godt der findes opvaskemaskine. 
 
 Til alt held kunne man selv bestemme størrelsen på lagkagestykket. 
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Vi skulle have været ad andre småveje hjem, men da vi allerede var 2 timer forsinket, tog vi den 
hurtigste vej hjem til Aalborg.  
Det var en god tur, og som sædvanlig var vi alle næsten overmætte. Chaufførerne sled for at finde 
veje, når der pludselig stod et skilt foran os, der fortalte, at her kunne en dobbeltdækker ikke køre 
under broen.  
Tak til jer alle for en god tur. 
 
 
Så gik turen endnu en gang til Italien 
Af Joan Briesemeister, Horsens. 
 
Sidst i maj kørte vi - for jeg ved ikke hvilken gang - til Bardolino ved Gardasøen. Turen gik dog 
denne gang via Aichwald nær Stuttgart for at besøge nogle venner, som vi ikke har set et par år. 
Rigtig hyggeligt at se dem igen og få snakket lidt om alting, og der vanker også altid et par tyske 
snapse. De (altså snapsene) er faktisk ganske udmærkede, synes min mand og jeg i hvert fald. 
Med en overnatning i Østrig gik turen videre til Camping Europa, hvor vi også som sædvanlig 
havde lejet et mobilhome for 14 dage. For os er det næsten som at komme hjem, fordi vi har været 
der så ofte.  
 
Vi var heldige at have rigtig dejligt vejr i hele perioden, og vores ældste datter var også som 
sædvanlig på besøg i 8 dage, rigtig dejligt. Det har været rigtig afslapning med badning, 
markedsdage, besøg i både Bardolino og Lazise samt turen til et bestemt vinhus, hvor vi altid har 
lidt rødvin med hjem fra. Vi fandt også et par nye spisesteder, hvor vi ikke har været før, og vi har 
virkelig spist mange steder i området, så spørg blot, hvis I skal bruge nogle tip. 
 
Turen ned og også hjem gik ganske udmærket, men for pokker, hvor er der mange biler, og især 
lastbiler på motorvejene. Det er anstrengende, men det går. 
 
Allerede da vi var nået til Vejle på udturen, konstaterede vi, at min mand havde glemt sit pas 
derhjemme, men vi var enige om, at det gik nok. Det gjorde det også, for man kører jo uden nogen 
kontroller fra Danmark til Tyskland, derfra til Østrig og videre til Italien og samme vej retur. Først 
ved grænsen til Danmark måtte vi holde i kø for at komme ind i landet - ganske tankevækkende, 
synes jeg, men ingen ønskede dog at se pas, så det gik. 
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Danmarks første seniorfestival 
 
 
 
 

 
Vi besluttede i Synligheds og Aktivitetsudvalget, at vi skulle deltage i SeniorFestivalen ved 
Højskolen Marielyst, Nykøbing Falster onsdag d. 24. og torsdag d. 25. juli 2019. 
Efter en snak med kontorchef Niels Rasmussen, HK-Seniorer, formand May-Brit Horst fra 
Seniorklubben for Vestlolland, Knud Erik Rasmussen, Faglige Seniorer samt positive 
tilkendegivelser for, at det var en god idé at prøve at deltage (og stor tak til dem for deres 
assistance vedr. dette) - kunne vi hente diverse rekvisitter på kontoret i Nykøbing F. De blev hentet 
dagen før af May-Brit og Britt og kørt til Højskolen for opstilling.  
 

    
 
Det var et par dejlige, oplevelsesrige dage i Faglige Seniorers telt, hvor vi fik lov til at indlogere os i 
hjørnet af det ene telt. Vi havde brochurer med ”Vi byder dig velkommen i din Klub” og fra et 
par lokalklubber fra Lolland-Falster.  
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Vi synliggjorde os på denne Festival, og vi fik også positive tilkendegivelser, når vi bevægede os 
ud i det offentlige rum med HK`s logo placeret på vores bluser. 

 
 
Vi håber med denne deltagelse ved 
SeniorFestivalen ved Marielyst 
Højskole, at det kan blive en  
årlig tradition at deltage og derved 
synliggøre HK-SENIORKLUBBERNE 
 
 
 
 
 

May-Brit Horst, Seniorklub Vestlolland, 
Helen Haslund, Seniorklub Nykøbing F. 
og Britt Egholm, Seniorklub Vestlolland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B a g s i d 
e n 

 
 

 
En lusket mellemamerikansk multimillionær er 
begyndt at føle sig gammel. Han tager bilen ind 
til en slags medicinsk altmuligmand, som det 

alternative marked jo efterhånden vrimler med. 
Han spørger ham, om han kan gøre ham 25 år 
yngre, hvortil troldmanden svarer ”ja” uden at 

blinke. 
– Men så må du slippe 100.000 dollars. 

  
 Skilt hos slagteren: 

”Vi sælger kød meget billigt, fordi 
vi har skåret i personalet”. 

 
 

To løver spankulerede en dag ned ad Strøget i 
København, da den ene tørt konstaterede:  
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– Kan du gøre mig til 17 år igen? 
Ja, det kan jeg, men det koster 150.000 dollars, 

Efter kort betænkningstid sagde den 
mellemamerikanske multimillionær: - All right, 

giv mig behandlingen, så jeg bliver 17 år. 
Efter 3 måneder henvendte den alternative 

specialist sig for at få sine penge af 
multimilliardæren. Men millionæren sad i en 

udslidt sofa og rystede på hovedet af 
specialisten. 

Niks for nu er jeg umyndig, og hvis du siger, at 
det ikke passer, så melder jeg dig for bedrageri 

og anlægger erstatning. 
    

- Der er ikke mange mennesker på 
gaden i dag, vel?  

 
En skildpadde af de mere heftige mødte frem 

på Nakskov politistation og beklagede sig over 
at være blevet slået ned på åben gade.  

- Såh, sagde betjenten tøvende. 
- Af hvem, monstro? 

- - Af 3 snegle. Mere ved jeg ikke.  
- Det hele gik så hurtigt, hr. betjent.  

Kilde: Verdens største vittighedsbog. Gyldendal.  

 

Vi kan ikke forhindre os i at blive gamle, men vi kan sørge for at have det sjovt på vejen.  
Kilde: Danske citater.  

 

 

HUSK:  

20. november er sidste frist for indlæg til jule- og nytårsudgaven af SeniORientering.  
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