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Nyt fra formanden
Af Ole Rønnelund, landsformand
Kære alle sammen.
Når historien om året 2020 i Danmark skal skrives, vil det utvivlsomt være
sådan, at den nok så meget handler om Covid 19.
Selvom jeg godt ved, at restriktionerne som følge af Corona krisen langt
fra er overstået, og næppe vil være det før tidligst i midten af 2021 - eller
måske senere, tillader jeg mig alligevel at gøre et historisk tilbageblik.
Da Mette Frederiksen den 11. marts lukkede Danmark nærmest helt ned,
kom det som ”lyn fra en klar himmel” for de fleste af os. Straks forlød det,
at især ældre og pensionister var i den absolutte risikogruppe, og blandt de mest sårbare.
Det fik mange ældre til at lade sig isolere i deres eget hjem, rigtig mange helt alene.
De har alle savnet kontakten til børn, børnebørn, og den øvrige familie. Den sædvanlige snak med
naboen eller dem, de plejer at møde på deres vej, har også været savnet. En snak med
kassedamen i supermarkedet, hvis man selv kunne handle, har været helt befriende.
Rigtig mange har eller har haft en mental nedtur, som ingen drømmer om. Jeg har hørt mange
udsagn som ”Jeg har været meget bange. Ked af det. Forvirret. Gal og Frustreret”. Faktisk kender
jeg et pensionistpar, som siden marts næsten ikke har været uden for deres egen bolig. Ret
deprimerende.
De fleste får nok nyheder via TV. Begge hovedkanaler, DR1 og TV2 har tilsyneladende fundet det
som deres pligt at så tvivl om de udmeldinger og de restriktioner, som er kommet fra
myndighederne og regeringen.
Det har vist sig, at vi i Danmark har 2-300 eksperter, så nyhedskanalerne hele tiden kunne finde
en, som er parat til at fortælle, at myndighedernes og regeringens ned-og oplukninger har været
helt forkert. Indimellem fik de en af de borgerlige politikere til at give eksperterne medhold,
samtidig med en voldsom kritik af Mette Frederiksen m.fl.
Under 1. bølge af Corona krisen, og mens der fortsat dagligt blev meldt om flere dødsfald bl.a. på
plejehjemmene, så var det vigtigste i nyhedsudsendelserne på TV, at sommerhusene på
vestkysten ikke kunne lejes ud, samt at det måske ikke ville blive muligt for studenterne at køre i
hestevogn/lastbil.
Det ser ud, som om vi nu er i 2. bølge. TV kanalerne fortsætter med at mene, at deres opgave er
at finde et hår i suppen, og bringe myndighedspersonerne i miskredit. Navnlig Sundhedsstyrelsens
Søren Brostrøm og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut står for skud. Mette Frederiksen og Co.
er nok mere robuste.
Pas godt på jer selv.
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REPRÆSENTANTSKABSMØDE HK Seniorer Danmark afholdes
med et års forsinkelse den 6. og 7. maj 2021. Hvis vi må til den tid!

KLUBBERNE
Sommertur til Skagen
Tekst Yrsa Mortensen, HK Seniorer Aalborg

Torsdag den 13. august var HK Seniorer - efter at have fået instruks om, hvordan de skulle
forholde sig med sprit og mundbind - klar til at tage på en sommertur.
Første stop var Kvickly i Nørresundby, hvor vi hentede dejlige smurte rundstykker, for der skulle
være lidt til maven, når vi fik ophold ved Møllehuset i Frederikshavn.
Vejret var strålende, og der var rigtig hygge ved Møllehuset, hvor en del valgte at gå en tur over i
parken ved Bangsbo, der altid er et besøg værd. Vi kunne dog ikke nå at se museet.

Vi tog ikke den direkte vej til Skagen. Vejen gik via
Øksnebjerg, hvor vi var oppe i en højde af 95 m og havde en
fantastisk udsigt ud over havet.

Derfra gik turen så videre til Skagen, hvor
bestyrelsen havde bestilt Sandormen til at
hente os alle, så alle kom med ud på grenen.

Hvilken oplevelse! Det var slet ikke muligt at komme ud på spidsen, da sælerne havde lavet den til
deres domæne. Men der var virkelig noget at fotografere.
Inde i Skagen ventede Pakhuset på os med en fiskeplatte, og efter spisningen var der tid til at gå
rundt i byen. Nogle havde endda så meget tid, at de også fik handlet.
Hjemturen gik via Lønstrup, forbi fyret og hen til Lyngby Mølle, hvor der ventede os en dejlig kop
kaffe og kringle, og så var det tid til at finde Aalborg igen.
Dejlig tur hvor vejret virkelig var med os.
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Ferierejse til Bornholm
Tekst Gitte Kirkegaard, HK Seniorer Køge.

HK Senior Køge har været på en skøn 4 dages tur til Bornholm i perioden 13 - 16. august 2020.
På forhånd kunne der være lidt betænkeligheder omkring Corona-risikoen. Men både i bus, på
hotel og de steder, vi besøgte, var der meget fokus på hygiejne og håndsprit. 29 glade og
forventningsfulde HK ‘er drog afsted i bus med Klingenberg rejser. Vejret var heldigvis med os, vi
havde masser af sol og varme, så sommertøjet blev luftet.
Vi boede på et rigtig
hyggeligt hotel Pepita i
Sandvig med en dejlig
gårdhave, hvor vi kunne
sidde ude om aftenen og
hygge og nyde en drink.
Og der var mulighed for at gå
skønne ture i området, og
flere af deltagerne tog også
en dukkert i havet.
Vi var blandt andet i
Moseløkke Granitbrud, et
arbejdende stenbrudsmuseum, hvor vi fik
oplevet, hvordan man
hugger og springer i granit.
Det var to meget
underholdende guider, så
det blev en meget
spændende og
underholdende oplevelse.
Vi kørte igennem Almindingen, der er Bornholms store smukke skovområde. Og en tur til
Rytterknægten og Ekkodalen blev det også til.

Og selvfølgelig skulle vi også besøge en
rundkirke. Så vi fik oplevet Østerlars
Rundkirke.

En dejlig tur til Svaneke, hvor vi alle
spiste en dejlig frokost på Bryghuset. I
Svaneke var der også rig lejlighed til at
shoppe!!!!
Vi fik også set den smukke Opalsø og Hammersøen. Hammershus blev også besøgt, og vi oplevede
det nye og spændende besøgscenter.
En del af os tog på en tur til Christiansø. En smuk sejltur i stille vejr. Vi fik af vores guide en fin
gennemgang af øens historie og fik senere en lækker frokost på Gæstgiveriet med stedets
specialiteter. Vi fik fortalt, at det ikke havde regnet på Christiansø i 3 måneder, hvilket også buske
og træer bar præg af.
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Bagefter fik vi oplevet lidt af Gudhjem, men nu var alle trætte og svedige efter en dejlig aktiv dag.
Inden færgen sejlede tilbage til Ystad den sidste dag, var der også mulighed for en guidet rundtur i
den gamle bydel i Rønne.
Tror, at vi alle er kommet hjem med rigtig mange dejlige Bornholmer oplevelser.

HK Senior Køge var 23. september 2020 på en sensommertur, som en
del af regeringens sommerpakke.
Tekst Gitte Kirkegaard, HK Seniorer Køge.

Turen havde et max. antal på 58, men 1 havde fået forfald på dagen. 57 forventningsfulde
deltagere mødtes ved Ølby station, og for at efterleve COVID-19 restriktionerne foregik turen i en
dobbeltdækkerbus med plads til 84 personer.
Første besøg var hos den selvejende institution Sorø Akademi, hvor vi
skulle have haft en guidet rundtur inden døre.
Da en blandt personalet var COVID-19 smittet, blev det i stedet en
guidet tur i den store flotte park, hvor vi hørte om institutionens
dagligdag, opgaver og traditioner, og hvordan disse kunne passes ind i
fundatsens 3 prioriterede formål - skolen, kirken og parken i nævnte
rækkefølge.

Næste besøg var hos Holmegaard Værk - det tidligere glasværk, der nu
er museum.
NB: Der var fællesbillet til Holmegaard Værks museum og spisning.

Inden vi besøgte museet, fik vi en dejlig buffet i stedets restaurant.
Til rundvisningen var deltagerne delt op i 2 grupper, der blev guidet af
museets kompetente rundvisere. Der blev fortalt om glasværkets
historie og endeligt ved en konkurs.
Vi hørte om, hvordan fremstillingen var foregået og om medarbejdernes
tilladte ”fusk” i pauserne. Desværre var den arbejdende stand pga. af
tekniske problemer ude af drift.
Museet har en imponerede samling af glas fra hele glasværkets lange
eksistens, og mange af glastingene kunne flere genkende og måske
selv har stående.
Udover glassamlingen er der også en større samling af Kähler keramik.
Nu var det tid til en kop kaffe med kage, inden turen gik hjemad.
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På samme måde som udturen var hjemturen ”ud over landet”, hvor chaufføren med sit store
lokalkendskab fortalte om Gisselfeld og Bregentved godser, og nogle af de historier, der knytter sig
til godserne.

Dagens sidste pause
var ved Villa Galina,
hvor der var en lille
forfriskning

Deltagerne udtrykte begejstring for turen og siger tak for at have fået del i sommerpakken.
Billederne er taget som dokumentation for den tur, Faglige Seniorer har givet tilskud til, og billederne opfatter
bestyrelsen i HK Seniorer Køge som harmløse situationsbilleder til bl.a. brug i SeniORientering.

HK Seniorkurser 2021
Tekst formand for kursusudvalget Henrik Larsen

Find og tilmeld dig til seniorkursus.
Der er 4 kurser i 2021, som kun er for seniorer. Du finder dem på vores internet under navigationen
”Se HK-kurser for dig”, her: https://www.hk.dk/omhk/tvaergaaende-landsforening-ogbranchesektion/hk-seniorer
9906-21-01 ”Fra sidelinjen til bestyrelsesarbejdet” den 19.01.21-22.01.21.
9906-21-02 ”Senior Fremtid” den 08.03.21 – 10.03.21
9906-21-03 ”Længe leve livet” den 16.08.21 - 19.08.21
9906-21-04 ”Senior Fremtid” den 06.09.21 - 08.09.21
Når du har valgt det kursus, du kan tænke dig, følger du linket, tilmeld dig.
Når du tilmelder dig et kursus, kommer du på en venteliste, og når fristen for tilmelding er udløbet,
vil pladserne blive fordelt, så der er en god spredning af deltagere fra hele landet.
Deltagerne får besked ca. 2 måneder før kursusstart.

NYHEDSBREVE FAGLIGE SENIORER

HK udsender årligt 8 nyhedsbreve fra Faglige Seniorer.
Ønsker du at modtage Faglige Seniorers nyhedsbreve oftere, så kan du
tilmelde dig her: https://fagligsenior.dk/nyhedsbrev/ og få tips til din økonomi og seniorliv,
tilbud, konkurrencer og madopskrifter samt andre aktiviteter.
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Fik du læst: Begå ikke disse 7 fejl,
når du bruger Corona-mundbind
Se hvordan du gør
Kilde: Faglige Seniorers nyhedsbrev 7. oktober 2020.

Frivilligt arbejde er noget af det bedste vi har, men…
Tekst Carsten Elert

Rigtig mange mennesker i Danmark laver frivilligt arbejde. De bruger noget af deres tid på at gi’ et
stykke arbejde til andre – uden at få noget for det. Eller: de får i hvert fald ikke penge for det. Men
forhåbentlig får de glæden ved at hjælpe andre. Og dem, der modtager er, taknemmelige.
I dag er der mange tusinde organisationer og foreninger, der er baseret på frivilligt arbejde, og der
er mange hundrede tusinder mennesker, der leverer et stykke frivilligt arbejde.
Halvdelen af danskerne er faktisk frivillige. De ældre og de unge er det mere end andre
aldersgrupper. Der er stort set lige mange mænd og kvinder. Der udføres mange former for frivilligt
arbejde, blandt andet: Praktisk, administrativt, ledelse og undervisning, besøgstjenester, indkøb,
tryghedsopkald, ledsageordninger, aflastning af pårørende til svært syge, på væresteder,
plejecentre, i butikker, på hospice, og i sportens verden. Både på det private og det offentlige
område.
’Frivilligheds Danmark’ leverer værdier på langt mere end 100 milliarder til samfundet. Danmark vil
ikke kunne fungere uden frivillige… I hvert fald ikke på samme niveau.
Men…
Vi ser flere og flere eksempler på, at frivillige overtager arbejde, der er lønnet arbejde. Og vi ser
flere og flere eksempler på, at frivillige laver plejearbejde. Altså arbejde der bør varetages af
professionelt uddannet arbejdskraft. Det er et skred, som giver stof til eftertanke.
Og vi ser flere og flere kommuner, der forsøger at styre det frivillige arbejde.
En eller anden form for styring skal der nok til, men meningen er ikke, at de frivillige skal overtage
lønnet professionelt arbejde, og det er heller ikke meningen, at frivilligt arbejde skal skemasættes
fast.
Det frivillige arbejde skal være noget ekstra.
Men hvor går grænsen mellem, hvad det offentlige skal klare, og hvad lønnet arbejdskraft skal
klare, og hvad man kan overlade til frivillige?
Ja, der er ikke lige et simpelt svar på det, men den enkelte frivillige må tænke sig om, når hun
bliver frivillig et sted. Spørge ind til arbejdet. Man har også rettigheder som frivillig. Man skal
behandles godt og være en del af stedet, hvor man er frivillig. Og det frivillige arbejde skal aftales
sammen med de lønnede ansatte. Der skal være en klar arbejdsdeling mellem de frivillige og de
lønnede medarbejdere. Man skal også være forsikret, for man kan jo komme galt afsted.
Spørg ind til tingene, før du starter et sted som frivillig!
Du kan læse mere om Frivilligt arbejde i Seniorhåndbogen 2020. Og du kan også rekvirere
’Spilleregler for frivilligt arbejde’. Det er en guide, der kan være med til at sikre ordnede forhold for
dig som frivillig.
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Hvordan gik det derhjemme? Drillede Coronaen dig?
Tekst Aase Christensen, Næstformand HK Seniorer Danmark.

For nogle har coronatiden været præget af bekymringer og for andre måske lige netop det, der
skulle til for at komme videre med projekter, man længe har gået og samlet tid og mod til at
igangsætte. Jeg besluttede at give vores hjem et serviceeftersyn, og da vi skulle bygge om på 1.
sal, var der en god anledning til opgaven.
Mit yndlingssted BOGREOLEN gav spændende læsning, men også farvel til mange af bøgerne.
Forfatterne og jeg havde fået andre interesser, og desuden oplevede jeg, at ryggen knækkede på
flere af bøgerne, som havde mange år på bagen.
Jeg fortsatte med køkken- og garderobeskabene, og jeg var fast gæst ved genbrugscontainerne
og ønskede ofte, at de netop var blevet tømt, så jeg kunne få læsset af. Genbrugsbutikkerne var jo
lukket pga. coronaen, da jeg startede mit serviceeftersyn.
Sikken en masse plads jeg fik derhjemme! Selvhjælpsbøger som SÆT DIT ROD PÅ PLADS fik jeg
ikke brug for.
Jeg havde alt for travlt med at tage stilling: GEM eller SMID UD hver eneste dag og gik træt i seng
og vågnede glad næste morgen til den næste opgave. Nu mangler jeg blot garagen – mandens

legeplads. Det bliver en svær opgave at komme til!

Året 2020
Af Joan Briesemeister, næstformand HK Seniorer Horsens.

Man må jo konstatere, at året hurtigt ændrede sig i forhold til, hvad vi er vant til.
Jeg havde bestilt en uge i Hurghada fra den 9. januar, men da jeg var så fjollet at falde på min
egen fortrappe og brække venstre hånd – og lad nu være med at tænke, at det var da heldigt, at
det var venstre og ikke højre, for nej det var det ikke, jeg er nemlig venstrehåndet – måtte rejsen
afbestilles. Dog tog jeg afsted den 24.februar, da mente jeg, at jeg kunne klare rejsen. Jeg var
begyndt at kunne bruge håndleddet igen. Jeg landede i Danmark igen den 2. marts – samme dag
som en tysk turist, der havde været på nilkrydstogt, blev erklæret smittet med coronavirus i
Hurghada som den første overhovedet.
Og så må man jo sige, at coronaen slog igennem, også i Danmark. Den 11. marts blev det meste
lukket ned, og betegnelsen de ældre og sårbare blev sagt og skrevet og gør stadig i en grad, der i
hvert fald har gjort mig mere end 1 år ældre. Jeg ved godt, at vi er ældre og sårbare, men jeg får
det i hvert fald ikke bedre af at få det smidt i hovedet hele tiden, men måske er det bare mig, der er
så ”følsom”.
Så lukkede grænserne, og det har i hvert fald fået mig til at indse, hvor vigtigt det er for mig at bo i
et Schengen land, hvor vi normalt har kunnet rejse uden grænsekontrol og hvad ved jeg, ligesom
det også betyder rigtig meget for mig, at vi kan rejse verden rundt, hvis vi har lyst og penge til det.
Jeg har virkelig følt mig spærret inde, måske igen kun mig, der har haft og har det sådan. Man
måtte dårligt se sin familie eller børnebørn. Hos os har det imidlertid været sådan, at både vores
datter og svigersøn har skullet arbejde hele tiden og stadig gør det, så hvor skulle vores eneste
barnebarn på dengang 9 år så være, når skolen også var lukket. Ja, det blev hos mormor og
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morfar, for jeg mener i hvert fald ikke, at en niårig pige skal være alene hjemme fra morgen til
aften, så det har jo betydet, at vi hele tiden har set vores datter, svigersøn og barnebarn, og det
gør vi stadig.
Alt andet blev aflyst, møder i Faglige Seniorer og HK seniorer. Man kunne ikke komme i biografen
osv. Selv lægebesøg blev indviklede, og meget blev klaret pr. telefon.
Sommerferien blev til 1 uges ophold på en campingplads ved Husum sammen med førnævnte
familie og min svigersøns familie, og her lærte vi jo så at bruge masker. Det er nu da til at klare,
men man skal da tilvænnes lidt.
Vores ældste datter, der bor i Italien, skulle i forbindelse med årsskiftet flytte fra Rom og ca. 100
km nord/nordvest for Rom, og det gav så meget kludder, at hun ikke kom hjem i Julen, så Julen
2019 var den første jul, hvor vi ikke så hende. På et tidspunkt kom de nye rejseregler, og Italien var
jo gud være lovet – undskyld – et af de lande, vi kunne rejse til, og selvom hele situation
tilspidsedes i august/september, bestilte min mand og jeg en tur til lufthavnen Ciampino ved Rom
til sidst i august for 14 dage. Så blev min mand forkølet, og jeg syntes, det var nødvendigt, at han
blev corona testet – heldigvis uden corona, men det forårsagede, at jeg måtte ændre rejsen med
yderlige udgifter til følge, så vi først kom afsted den 5. september, men turen gik fint, og det var
varmt og dejligt, og vi så, hvor vores datter nu bor og boede også hos hende i de 14 dage, vi var
der.
Allerede inden planlægningen af den tur havde vi også bestilt fly til samme sted med afgang den
10. oktober for os alle 5. Når vores barnebarn gerne skulle med, skal det jo helst være i
efterårsferien. Først når incidenstallene kommer i morgen den 8. oktober, kan jeg vide helt
nøjagtigt, om vi kan tage afsted eller Italien kommer på den sorte liste igen.
Så spørg bare, om jeg har været/er stresset. Ja Ja og Ja!
Men nu er vi da i det mindste begyndt at kunne samles i HK seniorer til nogle arrangementer, blot
vi ikke er for mange, ligeså i regi af Faglige Seniorer.
Så selvom jeg er så heldig, at ingen i min familie eller bekendtskabskreds er blevet ramt af corona,
så synes jeg, det har været et meget stressende år indtil nu. Lad os håbe, vi er på vej til bedre
tider.

I mange kommuner skal der være valg til ældrerådet i 2021.
Få indflydelse på seniorernes forhold i din kommune.
Tekst: Carsten Elert.

Ældrerådene er en vigtig størrelse, der eksisterer i alle kommuner. Nogle steder hedder de
Seniorråd.
Det er det samme som et Ældreråd. Kommunen vælger selv, om de vil bruge det ene eller det
andet navn.
Seniorråd lyder nok lidt mere friskt, og man kommer heller ikke til at forveksle navnet med
Ældresagen. Lidt vigtigt, for Ældresagen er en privat organisation, hvorimod Ældrerådet /
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Seniorrådet er noget, man bliver valgt ind i. Og man bliver valgt af andre borgere i kommunen, der
er mere end 60 år.
Er man valgt ind, rådgiver man kommunalbestyrelsen i alle spørgsmål, der har noget med
seniorernes forhold at gøre.
Og det er jo rigtig meget. Ja, faktisk er stort set alt det, som en kommune beskæftiger sig med,
noget der berører seniorerne. Det er naturligvis spørgsmål om plejecentre, aktivitetscentre,
offentlig transport, kulturaktiviteter, den mad kommunen leverer til borgerne,
sundhedshedssystemet mm. Men også noget så vigtigt som boligforhold og kvaliteten af ydelserne
til seniorerne. Det er beslutninger, der tages i en kommune, og dermed også noget, som
seniorrådene skal involveres i!
Og husk, at seniorer er alle os, der har rundet de 60 år.
Overvejer du selv at stille op for at blive valgt ind i Seniorrådet i din kommune, skal du være klar
over, at der skal lægges et stykke arbejde i Rådet. Man skal sætte sig ind i mange forhold og
sager, og skal deltage i en del møder.
Til gengæld er det rigtig interessant at være en del af beslutningsprocessen i ens egen kommune.
For du har indflydelse, hvis du søger indflydelse. At søge indflydelse kræver, at du løbende har
kontakt med kommunalbestyrelsesmedlemmerne og med de ansatte embedsfolk i kommunen.
Men naturligvis også kontakt med de borgere, der har valgt dig ind, nemlig seniorerne over 60 år.
For husk, at det er dem, der ved, hvad der rører sig på seniorområdet i din kommune! Og man skal
også ha’ føling med, hvad der rører sig på kommunens plejehjem, aktivitetscentre m.m. Besøge
dem jævnligt. Og ikke blot tale med lederen, men også med de ansatte!
Seniorrådet skal komme med sine egne forslag til kommunalbestyrelsen og ikke alene forholde sig
til, hvad der kommer af forslag fra kommunalbestyrelsen. Seniorrådet skal naturligvis ikke blot
være et gummistempel, der legitimerer kommunalbestyrelsens beslutninger.
Derfor kræver det både indsigt og mod at sidde i et Seniorråd.
Går du med tanker om at stille op til at blive valgt ind i Seniorrådet / Ældrerådet, så ta’ kontakt til
din sektion. I bestyrelsen sidder der erfarne og kloge folk, der ved noget om Seniorråd og kan
hjælpe dig.
Laver du en plan - og følger den - så bli’r du med ret stor sikkerhed valgt ind!

Før og efter verden blev vendt på hovedet.
Tekst Aase Christensen, næstformand HK Seniorer Danmark

Sommeren 2020 var sommeren, hvor jeg og mange andre genfandt glæden ved det
danske, og uanset hvordan jeg vender og drejer det, så var det bare svært at være i
dårligt humør, når solen skinnede, og græsset kildrede mellem tæerne – også
selvom jeg skulle blive inden for den danske grænse.
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HJERTESTOP RED LIV …….
-

Skab frie luftveje
Ring 1-1-2
Giv hjertemassage – 30 tryk
Giv kunstigt åndedræt - 2 pust
Giv skiftevis 30 tryk og 2 pust
Brug hjertestarter, hvis der er en i nærheden
Fortsæt indtil redderne tager over

KAN DU IKKE GIVE KUNSTIGT ÅNDEDRÆT, KAN DU NØJES MED HJERTEMASSAGE - DET
ER BEDRE END IKKE AT GØRE NOGET.
Læs om førstehjælp på https://hjerteforeningen.dk/2014/03/goer-noget-for-hjertet-

red-liv/

Efterårslæsning
Tekst Kirsten Sølvberg, HK Seniorklubben Svendborg.

I denne tid, hvor arrangementer, familiefester osv. er blevet aflyst/udskudt på ubestemt tid på grund
af Covid 19, er det dejligt afstressende med en hyggelig eftermiddag/aften og en god bog.
Jeg kan varmt anbefale en af mange dejlige romaner, skrevet af Vibeke Marx – ”Af ingenting”, der
handler om et hittebarn, der vokser op på et børnehjem, hvor der bliver holdt streng disciplin. Mens
de andre piger på hjemmet har erindringer om mødre og søskende, har hovedpersonen ingenting,
bortset fra skammen over at være hittebarn.
Hendes faste holdepunkt bliver en lidt yngre pige, og sammen opdigter de en historie om, at de er
søstre. Denne historie holder de fast ved livet igennem.
En stærk og gribende roman om en barsk kvindeskæbne i begyndelsen af
1900-tallets Danmark – om et liv som børnehjemsbarn, som tjenestepige og
som søster, mor og hustru.
Jeg havde svært ved at løsrive mig fra bogen, så den blev hurtigt læst. God
fornøjelse med læsningen, hvor du for en stund ikke behøver at tænke på
mundbind, håndsprit og afstandtagen.
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SENIORFESTIVALEN
på Højskolen Marielyst i dagene 22. – 23. juli 2020 blev desværre AFLYST!
Årets musikprogram rummede ellers et bredt udsnit af, hvad modne danske kunstnere kan
præstere ved ca. 60 forskellige koncerter og foredrag i løbet af de 2 dages festival.
I 2019 trak festivalen mere end 3.000 deltagere i det gode sommervejr.

Tur til Mommark Handelskostskole den 24. september 2020.
Tekst Joan Briesemeister, næstformand HK Seniorer Horsens.

I Faglige Seniorers kommunegruppe i Horsens talte vi allerede i foråret om en tur til Sønderjylland i
forbindelse med genforeningen.
Så blev alt jo lukket ned, og ingenting kunne lade sig gøre.
Men efter sommeren lysnede det, og planlægningen gik i gang, da vi havde fået bevilget et beløb
fra Faglige Seniorer som følge af regeringens sommerpakke.
Det blev aftalt, at vi kunne få frokost på Mommark Handelskostskole, og vi reserverede bus og
aftalte, at der max kunne deltage 50 personer, og det var heldigt, for så begyndte smittetallene jo
at gå op igen, og forsamlingsforbuddet ændrede sig fra 100 til 50, men det havde vi jo helt ubevidst
taget højde for.
Det næste problem var frokosten, da der jo også var kommet andre restriktioner for skolerne, men
det blev med direktørens energi og velvillighed fra personale løst ved, at vi sad udenfor og fik
grillmad og salater med mere, det var bare så flot.
Men det handlede jo ikke blot om køretur og mad.
Vi kørte forbi Dybbøl Mølle på vej ned og gjorde holdt ved Christiansfeld på vej hjem.
Men det vigtigste var, at vi på Mommark havde besøg af Dieter Jessen fra det tyske mindretal i
Danmark og medlem af byrådet i Sønderborg samt af generalsekretær for det danske mindretal i
Slesvig Jens Kristiansen, og det var utrolig interessant at høre deres oplevelser af genforeningen
og også forskellen på de 2 mindretal set i relation til, hvordan tingene også i dag fastholdes med
hensyn til tilhørsforhold til henholdsvis Danmark og Tyskland.
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Endelig underholdt direktør Bente Jensen og tidligere forstander for Mommark Handelskostskole
Jens Schultz om skolens historie. Skolen har jo også været tysk, og englænderne slog sig også
ned på et tidspunkt. Så det blev en rigtig god dag.

Ta’ en taxa og lad arvingerne gå…
Tekst Carsten Elert.

Ja, ’ta’ en taxa og lad arvingerne gå’, siger man lidt humoristisk. Tanken med at sige det er jo, at
man skal bruge sine egne penge og nyde livet, mens man er i live. Dels kan man naturligvis bruge
pengene på sig selv, men man kan også give noget bort mens man er i live. På den måde opnår
man at se glæden hos den der modtager. Det kan være arvestykker, som man ønsker skal ende
hos en, man har kær, eller det kan være penge.
Det er sådan, at man kan give sine børn en skattefri pengegave hvert år. I år må man give hvert
barn 67.100. Du glæder børnene, men du nedbringer samtidig det, der hedder din likvide formue.
Din likvide formue må højst være på 89.800 i 2020, for ellers kan du ikke modtage blandt andet
ældrecheck og helbredstillæg.
Men ønsker du at lave et testamente, så bestemmer du med det, hvad der skal ske med dine
penge og ejendele, når du dør. Her er der noget, der hedder tvangsarvinger, som er ægtefælle og
børn, børnebørn, oldebørn m.v. De skal ha’ del i arven. Og husk på, at en samlever ikke tæller
med her. Øvrige arvinger kan du selv bestemme, hvad du vil gi’. Eller ikke gi’ !
Et testamente er skriftligt og man kan – mod betaling naturligvis – få hjælp til det hos en advokat.
Prisen varierer, men ligger i størrelsesordenen 2500 kroner og opefter, alt efter omfang og hvem
der står for det. Men det kan også gøres gratis. Er du medlem af et FH – forbund, kan du oprette
vigtige juridiske dokumenter (blandt andet også en Fremtidsfuldmagt) på hjemmesiden
www.testaviva.dk. Det gælder også, hvis du er pensionistmedlem. Og du kan få 5 timers gratis
juridisk rådgivning om året. Testaviva er en god og nem løsning. Jeg har fundet ud af at gøre det
selv, så det kan du også! Alle kan finde ud af det, og man får hjælp til det. Skal en notar (offentlig
myndighed) indover og bekræfte underskrift på et
dokument, koster det i den simple udgave 300 kroner.
Husk også, at hvis du er gift eller deler bolig og økonomi
med en anden person, så sørg for, at I har hver jeres
bankkonto med lidt penge på. For når man dør, spærrer
banken automatisk adgangen til bankkonto og hævekort.
Og det gælder også fælles konto. Betalingsservice og
fuldmagter stopper også, indtil skifteretten har været inde
over. Så derfor: Få hver jeres konto nu, mens tid er!

Du kan læse meget mere om arv og testamente i Seniorhåndbogen 2020.
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Bagsiden
Lille David var bekymret for sin far og udspurgte ham derfor indgående:
- Far, vokser du stadig? ville lille David vide.

– Nej, egentlig ikke, jeg er jo voksen, lød svaret fra den forbløffede far. Hvorfor?
Lille David sukkede og sagde så endelig:
- Fordi jeg synes, at dit hoved er begyndt at stikke op gennem håret!

Den ældre skuespiller: Når jeg dør, vil jeg kremeres – og 20 procent af asken skal smides i
hovedet på min agent..

Manden kom ind i baren og satte sig:
Jeg er dødtræt af det hele. Hver morgen op klokken syv, afsted til arbejde, frokost
med de samme mennesker, hjem igen og se TV.
Jeg er det samme dag ud og dag ud.
Hvad ønsker du at drikke?
Det sædvanlige…

Ugeavisens fotograf var forbi for at fotografere en 95 årig mand i anledning af
fødselsdagen. Da han gik, råbte han lidt halvhøjt til den gamle:
-

tak for nu, jeg håber, jeg kan komme igen og fotografere dig, når du bliver 100
- jamen, det skulle der da være god chance for, smilede den gamle optimistisk, og
du ser jo frisk nok ud.
Kilde: Verdens største vittighedsbog, Gyldendal.
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