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Nyt fra formanden  
Af Ole Rønnelund, landsformand  

 
Kære alle sammen 
Det ville være urimeligt, hvis jeg ikke i min hilsen i dette nummer af vores blad 
skriver noget om coronavirus situationen, som hele verden har fokus på og 
bekymring om. Danmark er ikke undtaget. 
 
Vi oplever alle sammen en situation, som vi aldrig har prøvet før. Vi skal først og 
fremmest følge myndighedernes anvisninger og tage det roligt, selvom det kan 
være svært.  
 
Jeg syntes, at der er grund til en meget stor tak til alle, der holder hjulene i gang.  
Man kan tilføje i nogen grad med livet som indsats. Jeg vil ikke fremhæve nogen 
fremfor andre, men det er rigtig mange, som gør en kæmpe indsats.  

 
For os, der har god tid i eget hjem, er det vigtigt, at vi lytter til de råd, der kommer fra Sundhedsstyrelsen 
samt Styrelsen for patientsikkerhed. Yderligere er det vigtigt at være opmærksom på, at det netop er os, der 
ikke er så unge længere, samt folk med kroniske sygdomme, der særligt er i farezonen.  
 
Vi skal holde os orienteret, bedst via radio og TV, selvom det forekommer mig, at man navnlig i TV har fokus 
på at lede efter negative ting, hvor man evt. kan give myndighederne eller politikerne en begmand. Man 
burde hellere holde sig til at give flest mulige vigtige informationer, og undlade i næsten hver udsendelse 
flere gange at meddele ”Hvis du vil vide mere, så gå ind på….” og så er der en henvisning til en netadresse, 
hvor man kan orientere sig yderligere, som om det er en selvfølge, at alle har netadgang. Den meddelelse 
gør mig ked af det. Jeg kan gå på nettet, men der er rigtig mange, især ældre, som ikke har netadgang.  
Desværre oplever jeg, at min protest omkring dette spørgsmål ikke forstås af så mange. 
_ 
Jeg vil også lige nævne situationen omkring vores senior klubvirksomhed. Det er jo ikke nogen 
katastrofesituation, at vores arrangementer er aflyst, men det er helt klart, at mange medlemmer, specielt de 
som føler sig ensomme, har det dårligt med, at de ikke kan komme til sædvanlige aktiviteter sammen med 
andre. Det gælder naturligvis også for andre senior arrangementer, både i og uden for fagbevægelsen. 
 
Alle HK afdelingernes kontorer, mødeaktiviteter, seniorklubbernes aktiviteter og 
HK Forbundet er lukket ned. Måske aktive med en smule nødberedskab. 
 
I Landsforeningen har vi aflyst eller udsat alle møder frem til medio maj måned. Det betyder, at 
Repræsentantskabsmødet, som skulle have været afholdt den 5. og 6. maj, er udsat. Mødet vil i stedet blive 
afholdt den 14. og 15. oktober på Christiansminde. Klubberne har modtaget besked om udsættelsen. 
 

Pas på hinanden – Pas på jer selv. 
 
 

KLUBBERNE  
 

 

HK Seniorkurser 2020 - Find og tilmeld dig til seniorkursus 
Af formand for kursusudvalget Henrik Larsen 
 

Der er 3 kurser om året, som kun er for seniorer.  Du finder dem på www.hk.dk/kalender  

http://www.hk.dk/kalender
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 Her søges på kursusnummeret: 9906-20-01 Længe leve livet på godt og ondt fra den 9. til 11. marts. Kurset er 

desværre aflyst til og med april oplyser HK hjemmesiden.  

 

9906-20-02 Fra sidelinjen til bestyrelsesarbejde fra den 2. til 5. juni. 

9906-20-03 Længe leve livet på godt og ondt fra den 24. til 26. august. 

 

Når du har valgt det kursus, du kan tænke dig, følger du linket <tilmeld dig>.  

Du skal vide, at når du tilmelder dig et kursus, kommer du på en venteliste. Når fristen for tilmelding er udløbet, bliver 

pladserne fordelt, så der er en god spredning af deltagere fra hele landet. Deltagerne får besked ca. 2 måneder før 

kursusstart. 

 

Vi skal ha’ tidlig kontakt til 

kommende seniorer 

  

Interview med Stanley Bach Mortensen, tidl. formand for 3F, Viborg.  

Tekst: Carsten Elert, Faglige Seniorer 
 

’De kommende seniorer, der mødte op til vores arrangementer her i Viborg, 

var tydeligvis godt tilfredse. Der var ingen hvisken og snak, imens der blev 

fortalt om facts og muligheder, når man vælger at gå på pension. Folk følte, at de 2 – 3 timer var rigtig godt 

givet ud. Det er også med til at give dem forståelse for, at de får noget for deres kontingent’, siger Stanley 

Bach Mortensen, der er formand for LO i Viborg. Han havde taget initiativet til de 2 sene eftermiddags- 

arrangementer, hvor der deltog medlemmer fra en række forskellige fagforbund. 

’Vi afholdt 2 velbesøgte arrangementer, og alle 110 deltagere, der aldersmæssigt er i slutningen af 50’erne 

eller lidt ældre, kom direkte fra arbejde. Derfor var der også lidt at spise og drikke. 

Konsulenterne fra Faglige Seniorer fortalte om økonomiske facts, men kom også med gode staldtips til, 

hvorledes man skal planlægge at gå på pension. Man skal tænke på økonomien i god tid, og man skal huske, 

at fællesskab og helbred er alfa og omega, når man vælger at stoppe på arbejdsmarkedet. Det er jo et helt nyt 

liv, der begynder. Er man først gået på pension, er det svært at skulle dyrke gamle fællesskaber op igen. 

Blandt andet fagbevægelsens fællesskaber har meget at byde på, for eksempel i klubberne. 

Der blev i oplægget lagt vægt på, hvad man kan gøre rent økonomisk, men også hvor man kan hente hjælp. 

Faglige Seniorer har jo lavet en god Seniorhåndbog, hvor man kan hente hjælp, men derudover har det 

offentlige gode servicetjenester, blandt andet er Borgerservice noget, man skal lære at bruge, men også 

borger.dk, hvis man er til at bruge internettet. 

Det at man ret nemt – eksempelvis ved at bruge det gratis Testaviva.dk – kan lave et almindeligt testamente, 

men også Behandlingstestamente, Plejetestamente, Fremtidsfuldmagt og Samtykkeerklæring, er interessant. 

Det er noget, man selv relativt nemt kan gøre. Hvis man da ved, at det eksisterer! 

Frivilligt arbejde blev berørt. Frivilligt arbejde er godt, men vi skal passe på, det ikke er noget, der overtager 

almindeligt lønnet arbejde. Her er det vigtigt at tænke over, hvad det er man siger ja til, når man skal bruge 

sin tid på at være frivillig. 

Jeg synes også det var godt, at der blev givet tips til, hvor man kan finde informationer her i lokalområdet, 

ligesom der blev fortalt lidt om, hvor mange seniorer, der rent faktisk er i Viborg. Ældrerådene blev berørt, 

altså muligheden for selv at stille op til at blive valgt ind i Ældrerådet i Viborg, eller stemme til valget hvert 

4. år. Faglige Seniorer har egne kommunegrupper, der handler om at få indflydelse på den lokale 

ældrepolitik. Godt at få det nævnt også. Husk på, at der er rigtig mange, der slet ikke ved, at Faglige Seniorer 

eksisterer. Det var mødet her jo også med til at ændre. I det hele taget må der jo gerne - udover facts -være 

lidt med om fagbevægelsen, holdninger og vores politiske mission.’ 

 
 
Efterfølgende indlæg blev bragt i forrige SeniORientering som 2 pdf filer, men var ikke 
læsbar for alle. På anmodning genudsendes indlægget, og redaktionen beklager, at det 
desværre ikke var muligt for alle at åbne de indsatte filer.    
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Berlintur 2019 19.- 22. august 2019 

4 dages busrejse med HK Midt Seniorklub, Odense 
Af Anna Lise Bruhn 

 

Mandag den 19. august kl. 8.00 steg 52 forventnings- 

fulde og glade seniorer på bussen, som skulle køre os 
fra Odense til Berlin.  

Første stop var ved rasteplads Hylkedal, hvor vi fik  
serveret kaffe og rundstykker ved de udendørs borde  
og bænke, heldigvis i fint vejr.  
 

I bussen var der en god stemning, der blev sunget 
og snakket på livet løs. Efter et par timers kørsel 
spiste vi frokost og fortsatte i strålende solskin og 
24 grader mod Berlin. Vi ankom sidst på 
eftermiddagen til tjek ind på Hotel Estrel, et 
kæmpestort 4-stjernet hotel med 1125 værelser, 
som ligger i Neükøln-kvarteret lidt uden for Berlin 
centrum. Vi fik udleveret vores nøgler og 
besigtigede værelserne, som var rigtig fine, og der 
efter var der fælles 3 retters middag i 
restauranten. 

 
Tirsdag morgen stod vi tidligt op. Vi fik en super 
fin morgenmad med alt hvad vi kunne ønske os. Kl. 
7.45 var der afgang med bussen. Vi kørte til 
Alexander Platz, hvor vi skulle op i Fjernsynstårnet, 
som er et markant vartegn, der skyder 368 meter i 
vejret og kan ses fra hele byen. Vi besøgte kuplen 
øverst i tårnet og fik et imponerende 360 graders 
udsyn over hele Berlin. 

 
Derefter var vi på rundtur, besøgte Unter den 
Linden, Checkpoint Charlie, Potsdamer Platz og 
Holocaust mindesmærket. Vi spiste alle frokost på 
Restaurant Deutsche Küche, hvor vi sad på 
terrassen ude i det dejlige vejr. Turen gik derefter til 
Brandenburger Tor, hvor vi også fik lejlighed til at 
opleve den gamle pragtgade Unter den Linden på 
egen hånd. 
 

Bussen kørte os videre til det 
vestlige Berlin, hvor 
Olympiastadion ligger, det blev 
bygget til OL i 1936. Stadion har 
plads til 75.000 tilskuere og er 
til daglig hjemsted for Hertha Berlin, 
et helt fantastisk stadion og kæmpe 
stort. Vi var alle godt trætte og 
trængte til lidt at styrke os på, 
heldigvis var cafeen åben, så der 
blev spist is og drukket kaffe. 
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Efter denne lille pause kørte vi til 
hotellet, hvor vi alle mødtes inden  
aftensmaden til en velkomstdrink i 
baren… det var hyggeligt. 
 
Onsdag morgen startede vi 
igen tidligt, afgang med bussen 
kl. 7.45 i flot solskin. 
Vi kørte til Stasifængslet i 
Hohenschönhausen. Her blev vi 
delt ind i grupper og vist rundt af 
en guide, som fortalte om de 
indrettede bygninger, der fra 
1951 til 1989 husede den 
daværende østtyske efter- 
retningstjeneste Stasis 
varetægtsfængsel. Det gav et 
skræmmende indblik i politisk 
kontrol og forfølgelse, så vi var 
alle lidt stille og betænksomme 
efter denne oplevelse rundt i 
fængslet 
 
 
Herefter besøgte vi East Side Gallery, den længste bevarede del af Berlinmuren, hvor 
mere end 100 kunstnere har dekoreret muren og skabt verdens længste udendørs 
galleri. 
 
Vi fortsatte til Treptower Park, 
hvor vi så det Sovjetiske min- 
desmærke. Derefter blev vi sat 
af på Unter den Linden, så var 
det frit for alle, hvor vi ville spise 
vores frokost.  
 
Efterfølgende samledes vi igen ved 
bussen og blev kørt videre til 
kanalrundtur på Spreefloden, 
her fik vi en flot tur i solskin. Vi  
nød alle denne skønne 
eftermiddag, hvor vi kunne se de 
flotte bygninger fra søsiden. Om 
bord på båden kunne der købes 
øl, vin, kaffe og kage 
 
Efter aftensmaden var der 
arrangeret bustur ”ud i det blå”, 
hvor vi oplevede Berlin ”by 
night”, det var utrolig flot med 
alle de oplyste bygninger og 
reklameskilte og Kur- 
fürstendam, hvor vi blandt andet 
så Kaiser Wilhelm-Gedächtnis 
Kirche og de små oplyste boder. 
Sen hjemkomst til hotellet. 
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Torsdag var sidste dag i Berlin. Vi havde pakket vores kufferter, og så var der lige tid 

til en hurtig morgenmad, inden vi skulle forlade hotellet. Vi kørte i flot solskin mod 
den Tysk/Danske grænse, hvor vi undervejs spiste frokost på en rasteplads. Ved 
grænsen blev der tid til at handle, hvorefter bussen fortsatte mod Odense, hvor vi 

ankom kl. 18.30 
Alt i alt en rigtig god tur med en masse spændende oplevelser. Berlin har meget at 

byde på.  
 
 

Husk at tilmelde dig SENIORFESTIVALEN på Højskolen Marielyst i dagene 22. – 23. juli 

2020. Programmet kan læses på indsatte plakat eller her: 

https://hojskolenmarielyst.dk/artikler/festivalprogram/   
 

 
 
 

 

Løb ikke tør for medicin – se dine recepter online  

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/  
 
 

https://hojskolenmarielyst.dk/artikler/festivalprogram/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/
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7 gode råd til bedre fordøjelse  
Kilde: Fagbladet FOA 
 

1. Frugt og grønt 
Spis tre stykker frugt dagligt, og i alt 600 g frugt og 
grønt. 

2. Snacks 
Spis grønt som snacks: Små tomater, gulerodsstave, 
peberfrugt-bidder 

3. Rugbrød 
Spis rugbrød hver dag. 

4. Blend frugt og grønt 
Blend gerne frugt og grønt til smoothies, men undgå at presse dem til saft. Her får du ikke fibrene 
med. Brug for eksempel avocado, grønkål, spinat og broccoli. 

5. Gerne frossent 
Brug frosne grøntsager: Bag, steg eller kog dem, eller lav dem til supper og puréer. 

6. Skær ned på... 
Hvis du har tendens til luft i maven, så skær ned på løg, hvidløg, blomkål, porre, asparges, æbler, 
pærer og rugbrød. 

7. Dyrk motion 
Dyrk motion – det har en veldokumenteret god effekt på fordøjelsen. 

Medicinkortet 
I Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer. Du 
kan se dine recepter, hvor mange udleveringer du har tilbage, og du har mulighed for at 
anmode din læge om receptfornyelse. Hvis du har børn, som er under 15 år gamle, kan du 
også se deres medicinkort. 

 

Kære Seniorer 

”Jeg har hørt om tiden. 
Jeg har hørt, den kan være lang. 
Jeg har hørt den kan slippe op. 

At man kan vinde eller tabe den. 
At den kan være ordentlig eller kostbar. 

God eller dårlig. 
Ude eller inde. 

Jeg har hørt meget om tiden. 
Men jeg har aldrig set den.” 

Halfdan Rasmussen 
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B a g s i d e n 

Sæt ord på fællesskabet! 
En gammel indianerhøvding lærer sit barnebarn om livet. ”Inde i dig er der en kamp i gang”, siger han. ”To 

ulve kæmper mod hinanden. Den ene repræsenterer vrede, misundelse, sort, skyld, had, hovmod, løgn, tvivl 

og egoisme. Den anden repræsenterer tro, håb, kærlighed, fred, ydmyghed, venlighed, empati, gavmildhed 

og sandhed.” 

Barnebarnet sidder et øjeblik og tænker. ”Hvilken ulv vinder?” spørger han.  

Høvdingen ser barnebarnet i øjnene. ”Den du fodrer.” 
Kilde: Rektor Jens Nielsen, Støvring Gymnasium 

 

Tusindvis af mennesker lægger hvert år vejen forbi danske vandrerhjem, og 
ikke alle gæster er som folk er flest. Det viser i hvert fald den rundspørge, Danhostel har 

lavet hos en lang række danske vandrerhjem. Tekst: Kåre Welinder 

 

På Danhostel Skælskør skulle en voksen gæst vise sig overfor børnene og svingede sig kækt i et reb. 
Men manden stødte lige ind i et træ, slog hul i hovedet og måtte køres på skadestuen for at blive syet. 
Og som Malene og Jan Sørensen fra Danhostel Skælskør siger: Se børn - sådan skal man ikke gøre! 
 
Det blev en dyr fornøjelse for Danhostel Copenhagen City, at en gæst skulle være smart, da han 
manglede en knage til sit tøj. Gæsten valgte nemlig at hænge sit tøj til tørre på værelsets 
sprinklerudløser til brandalarmerings-systemet, hvilket resulterede i, at hele systemet gik i gang og 

oversvømmede fire etager samt en renovering til rigtigt, rigtigt mange penge. 
 
På Danhostel Boderne i Aakirkeby på Bornholm fandt værten en far og søn sovende en morgen på en 
trampolin. De viste sig, at de behøvede fred fra moderen og en lille baby. 
 

En gæst mente, at der lugtede så hyggeligt i TV-stuerne på Danhostel Haderslev. Han mente der 
lugtede ligesom den pibetobak, hans far røg, da han var barn. Gæsten mente, dette gjorde det så 

hyggeligt at sidde i vandrerhjemmets stuer og læse bog. Det viste sig senere, at det var 
vandrerhjemmets rengøringsmiddel, der lugtede som denne pibetobak. 
 
To gæster med underlige ideer sender Danhostel Hillerød højt op på Danhostels Top 10-liste. En gæst 
endevendte hele værelset, fordi han insisterede på at sove i en bestemt retning, ligesom der stank af 
røgelse i hele værelset, fordi han ville være sikker på at jage de onde ånder ud. En anden gæst troede 

han kunne køre helt ned til værelset i sin bil. Desværre endte han i en mur i bunden af en skrænt til 
vores kælder. Falck måtte komme, trække bilen fri og transportere den til Holstebro. 
 
To små piger kommer glade hen i receptionen på Danhostel Ribe og fortæller, at der ligger katte under 
deres seng. Ingen tror rigtigt på pigerne, men det bliver selvfølgelig undersøgt. Og ganske rigtigt var en 
kat hoppet ind af vinduet og lagt sig vel tilrette under en af sengene, hvorefter kattemor i ro og mag har 
født et helt kuld killinger. Pigerne syntes selvfølgelig, killingerne var noget så nuttede og inviterede flere 

andre ind for at se deres små besøgende. 

Kattemor vidste jo heller ikke, at der ikke måtte være husdyr på vandrerhjemmet. Det havde ingen 

fortalt hende, og derfor havde hun fundet et trygt sted til sine små hårbolde under sengen. Historien 
endte lykkeligt for vildkatten og dens killinger. 

 
Redaktionen ønsker alle seniorer en glædelig påske og et skønt forår 


