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Projekt ”en udstrakt hånd” blev rakt frem  
- og modtaget med tak af HK/seniorer på Vestlolland 
Af May-Brit Horst, formand for HK/Seniorklub Vestlolland 
 
HK/Seniorklub på Vestlolland har været med i en landsdækkende undersøgelse under LO Faglige 
Seniorer omhandlende kontakten til gamle kolleger. Projektet er støttet af Socialministeriet og har 
titlen ”en udstrakt hånd”.  
 
HK/Seniorklub Vestlolland er den eneste HK-klub der har været med i projektet. Andre klubber er 
seniorklubber fra FOA, Gartnerne, Chaufførerne og Metal, de fleste omkring København. I alt 15 
klubber har deltaget i projektet.  
 
Der var frie hænder til, hvordan klubberne ville gribe projektet an.  
 
HK/Seniorklub Vestlolland valgte at skrive ud til alle sine 392 medlemmer. I brevet blev projektet 
præsenteret sammen med et spørgeskema om medlemmernes kendskab til seniorklubben, ønske 
om aktiviteter og deres oplevelse af ensomhed.  
 
Spørgeskemaerne er nu kommet retur og er blevet bearbejdet.  
 
40 % af medlemmerne har svaret, hvilket er et tilfredsstillende resultat.  
 
Ud af de 40 % kommer 46 % ofte til klubbens arrangementer, 36 % kommer aldrig og 18 % kom-
mer engang imellem. Interessant at så mange medlemmer har svaret, men aldrig kommer (måske 
kan det være starten til, at de nu vil komme - mere om det senere).  
 
Hvad er det så klubbens medlemmer gerne vil deltage i? Det er de også blevet spurgt om.  
I undersøgelsen var oplistet forslag til aktiviteter. Nogle kendte – andre nye tiltag.  
 
Størst interesse er: 

 oplæg af folk som fortæller om deres liv ”mundtlige bio-
grafier” 

 skovtur med bus, oplevelser og mad serveret  

 information om sundhed og kostvejledning 

 information om it, socialt lovstof, økonomi 

 rejseforedrag med lysbilleder 

 biografture/filmforevisning 
 
De nævnte aktiviteter er stort set det, klubben har arrangeret igennem de seneste år arrangeret, så 
det var godt at få den tilbagemelding.  
 
Af nye aktiviteter, der er nævnt på aktivitetslisten og som ca. halvdelen af svarene synes kunne 
være en god ide, er, at ægtefællerne kan deltage i enkelte arrangementer udover skovturen, hvor 
de altid er velkomne.  
 
Andre forslag til arrangementer der blev positivt modtaget er: 

 besøg af bibliotekar der kan fortælle om nye bøger 

 besøg af havekonsulent med nyttige tips  

 sangeftermiddage med lokale musikere 

 aktivitet med sigte på kreativitet og håndværk  
 
Udover de foreslåede aktiviteter kunne medlemmerne også tilføje nye forslag, og her er modtaget 
mange forskellige tiltag.  
 
Medlemmerne er også blevet spurgt om, hvad der kan forhindre dem i at deltage i arrangementer, 
de ellers er interesseret i.  



3 
 

Har mange svaret at de må prioritere deres aktiviteter. En del spiller bridge onsdag eftermiddag, 
andre at campere både sommer og vinter, og andre passer børnebørn.   
 
Enkelte har nævnt at det er for dyrt i transport med kørsel og færge (klubben har medlemmer på 
Femø/Fejø).  
 
Nogle synes også at kl. 14 om eftermiddagen er for sent, da det er mørkt når de skal hjem. Enkelte 
klager om dårlige busforbindelser.  
 
Og så er det det om ”at kende nogle” og ensomhed.  
 
Der er nævnt at man ikke kender nogle i klubben og ikke har nogle at følges med.  
 
At komme i klubben er nyt og ukendt, og mange holder pladser til hinanden – og sidder på de faste 
pladser, derved er der ikke plads til ”nye” medlemmer.  
 
Det ”at følges med nogen” bliver nævnt flere gange, at det vil være godt både de første par gange, 
men også når der er handicaps (syns – og hørehandicaps).  
 
En enkelt har nævnt at brevet var ”et spark bagi”. – Tog herefter telefonen og tilmeldte sig general-
forsamlingen, som der også i brevet var indbydelse til.  
 
Det kan her nævntes, at der til omtalte generalforsamling kom 12 nye medlemmer, der efterføl-
gende gav udtryk for at det havde været en god oplevelse og bestemt ville komme igen.  
 
For at få et indtryk af, om de som kommer i klubben er en del af målgruppen for projektet ”en ud-
strakt hånd” har vi spurgt medlemmerne om deres egen vurdering – hvad angår ensomhed.  
 

 
Spørgsmålet var formuleret således: ”Er du nogensinde alene, selvom du har mest 
lyst til at være sammen med andre?  
 
Til det har 53 % svaret ”aldrig”, 30 % svaret ”sjældent”, 18 % svaret ”engang imellem” 
og kun 4 % har svaret ”ofte”. 
 

Der er ikke forskel på andelen af medlemmer som oplever ensomhed i forhold til om de der hyp-
pige eller sjældne deltagere i klubben.  
 
Forskellene mellem hvilke aktiviteter gruppen som ikke oplever ensomhed foretrækker, adskiller 
sig ikke nævneværdig fra gruppen som oplever ensomhed. Gruppen af ensomme har ikke givet 
yderligere forslag til aktiviteter, hvilken kan indikere at de oplever at være dækket ind med forsla-
gene, men også at det måske ikke er specifikke aktiviteter, der er mest afgørelsen for deres delta-
gelse. At opleve noget, og at følges med nogle er væsentligt for denne gruppe.  
 
 
 

HK Heltidsulykke: Forbedrede dækninger – og forhøjede summer 
 
Hvis du er medlem af HK og har valgt at være omfattet af forbundets heltidsulykkesforsikring, har 
du fra 1. juli 2013 fået forbedrede dækninger og forhøjede summer. Prisen er samtidig ændret til 
42 kr. pr. måned. 
 
Din ulykkesforsikring har siden start haft den samme forsikringssum. Det blev ændret fra 1. juli 
2013, således at forsikringssummerne er blevet reguleret til: 

 228.000 kr. ved dødsfald som følge af en ulykke 

 456.000 kr. ved invaliditet 
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Fremover indekseres forsikringssummerne hvert år. Erstatningen bibeholder derved sin værdi. 
 
HK’s heltidsulykkesforsikring ligger i front 
 

Din heltidsulykkesforsikring gennem HK vil derfor ligge i front sammen med de 
andre LO-forbunds ordninger. 
 
Omkring 90 % af forbundets medlemmer har tilsluttet sig forbundets heltids-
ulykkesforsikring. Den store tilslutning og de faldende skadeudgifter i det for-
løbne år, gør det muligt at forbedre følgende dækninger: 
 
 

 Dobbelterstatning – den aldersmæssige grænse for, hvornår der ydes dobbelterstatning 
ved méngrad på 30 % og derover, hæves fra 60 år til 65 år. 

 Fører af motorcykel/scooter – personer under 25 år får fulde dækninger 

 Farlig sport – engangsdeltagelse i sportsgrene, der i betingelserne er undtaget som ”farlig 
sport”, dækkes hvis engangsdeltagelsen sker i forbindelse med fx firmaarrangement, pol-
terabend, fødselsdage eller ferierejse og aktiviteten sker under professionel instruktion og 
vejledning 

 Meningitis – varige mén som følge af meningitis dækkes 
 
Det er HK’s mål, at vi kan levere en god og konkurrencedygtig heltidsulykkesforsikring til medlem-
merne. Og med de nye dækninger, er HK’s heltidsulykkesforsikring blandt de allerbedste på mar-
kedet. Du kan finde forsikringsbetingelserne og se dit forsikringsbevis på www.mitHK.dk  
 
Hvis du har meldt fra til forsikringen og fortryder dit fravalg, kan du udfylde en kortfattet helbredser-
klæring, der fås i din lokale HK-afdeling. Helbredserklæringen skal godkendes af ALKA, før du op-
tages i ordningen. Du er velkommen til at kontakte din lokale HK-afdeling, hvis du har spørgsmål. 
 
 
 

Hovedbestyrelsesmøde og workshopper 
Hovedbestyrelsesmødet i maj var tilrettelagt sådan, at vi udover selve HB-mødet havde arrangeret 
workshop. 
 
Mødet blev afholdt over to dage og vi havde inviteret samtlige suppleanter med, i alt kun 28 delta-
gere, idet nogle af HB-medlemmerne og suppleanterne fra Hovedstaden ikke ønskede at deltage i 
Landsforeningens møder. 
 
Workshopper 
Der var tilrettelagt fire workshopper, hvor emnerne havde følgende overskrifter: 
 
1) Hvordan opnår vi som HK-seniorer større synlighed 
2) Hvilke ønsker og forventninger har medlemmerne til Landsforeningen 
3) Kontakten til HK afdelingerne og forbundet 
4) LO Faglige seniorer 
 
Deltagerne var opdelt i fire grupper, og det foregik på den måde, at grupperne på skift besøgte de 
fire workshopper, hvor et medlem af forretningsudvalget fungerede som tovholder. 
 
Stor ros til deltagerne, der absolut var med på ideen og var meget engagerede. På den måde kom 
drøftelserne i grupperne vidt omkring. 
 

http://www.mithk.dk/
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Forretningsudvalget har netop været samlet for at gennemgå alle de udsagn, som fremkom i de 
enkelte workshopper. Der er rigtig mange forslag til initiativer og ideer til det fremtidige arbejde for 
HK’s seniorer. 
 
Der vil blive udarbejdet en rapport, som bliver behandlet i Hovedbestyrelsen, og derefter i størst 
muligt omfang udmøntet i praksis hen af vejen. 
 
 
 

Notits fra formanden 

 
HK-kongressen 
I næste måned har HK-forbundet kongres, hvor vores landsforeningen har to forslag til behandling. 
Det ene forslag handler om, at give landsforeningen mulighed for i fremtiden at kunne stille forslag 
til kongressen i lighed med HK Ungdom. Vi har en forventning om, at dette forslag vil nyde fremme. 
 
Det andet forslag handler om, at vi seniorer ønsker at få en repræsentation i HK-afdelingsbestyrel-
serne i lighed med HK Ungdom. Vi er mere i tvivl om, om dette kan gå igennem på kongressen, 
hvorfor jeg opfordrer jer til at tage kontakt med de delegerede fra jeres afdeling. Det burde jo være 
indlysende, at en landsforening med 59.000 medlemmer i 54 klubber får mulighed for at komme i 
dialog med dem, der fortsat er på arbejdsmarkedet. 
 
Skattefri godtgørelse 
Til jeres orientering har Skatterådet godkendt, at der til ulønnede foreningsledere, kan udbetales 
en skattefri godtgørelse til dækning af udgifter til telefon og internetforbrug på indtil 2.300 kr. 
 
Skattefradrag 
SKAT har besluttet, at det ikke længere skal være muligt at trække HK-
kontingentet fra på sin selvangivelse. En mærkelig beslutning, som ikke 
gælder alle HK-seniorer. SKAT har allerede udsendt regningen til de be-
rørte medlemmer. En handling man kan undre sig over, idet de kunne 
forudse, at en sådan beslutning vil blive anket, og så skal de til at tilba-
geføre beløbet til de borgere, som er blevet trukket. Det er endnu et ek-
sempel på en arrogant holdning fra SKAT, som påkalder en handling fra 
politikere. Jeg forventer, HK går ind i sagen og anker den. 
 
HK har i en mail den 15. september svaret SKAT, at vi ikke er enige i deres afgørelse i denne sag, 
og at vi ikke finder, at HK/Danmark skatteretsligt skal afgøre, om et medlem har fradrag efter lig-
ningsloven § 13 for det betalte kontingent.  
 
Som vi læser skattekontrolloven § 8 T og ligningsloven § 13, er det vores opfattelse, at HK/Dan-
mark for alle medlemmer skal foretage indberetningen, da HK/Danmarks hovedformål er at vare-
tage medlemmernes økonomiske interesser. Så må det være op til SKAT konkret at vurdere, om 
det enkelte medlem har fradrag efter ligningslovens § 13. HK/Danmark kan efter vores opfattelse 
ikke pålægges denne vurdering eller selv påtage sig at foretage denne vurdering. 
 
Vi har også påpeget med nogle konkrete eksempler, at HK – bl.a. via pensionsselskaberne – sta-
dig påvirker medlemmernes økonomiske forhold, efter de er gået på pension. Det har SKAT i en 
sag mod Finansforbundet fra 2006 ikke ment, at fagforeningerne gør – og det gør Finansforbundet 
måske heller ikke. Men det gør HK. 
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HK Seniorerne har også både mere indflydelse og fokus i organisationen, end de har mange andre 
steder, bl.a. jf. afsnittet om HK-kongressen. Dette var også et vigtigt element i sagen mod Finans-
forbundet.  
 
Daglig ledelse i HK har i forlængelse af et møde med og korrespondance med SKAT besluttet at 
stille de fornødne juridiske ressourcer til rådighed i sagen, der formentlig ender i Landsskatteretten. 
 
Musiktilbud 
Det er ikke hver dag vi får et godt tilbud fra en kunstner, der igennem hele sit liv har lagt sjæl ind i 
sin fortolkning af musikken. 
 
Peter har været en hyppig gæst ved utallige faglige arrangementer og møder. Han er nu også ble-
vet senior og vil gerne ud og fortælle om sit liv, han kalder sin fortælling, ”Man skal jo starte et 
sted”. 
 
Peter Abrahamsen har tilbudt at komme ud til vores klubber til en meget favorabel pris på 3.000 kr. 
Men hvis vi i løbet af marts måned 2014 kan aftage ca. 10 arrangementer, vil han tilbyde os dem 
for 2.500 kr. inkl. transport. 
 
I skal selv kontakte Peter Abrahamsen, hvis det har klubbens interesse: 
 

Telefon 21 43 07 78 eller mail peter@peterabrahamsen.dk 
 
 
Peder Sass  
Formand 
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Peter Abrahamsen  
Fjendstrupvej 2 - Maglebrænde 

4850 Stubbekøbing 
Tlf: 2143 0778 - www.peterabrahamsen.dk 

Til Arrangøren 

 

 

Man skal jo starte et sted 

 

- sangeren, musikeren, koncertarrangøren, radiomanden og cajunkokken 

Peter Abrahamsen fortæller  

 

Varighed: 2 x 45 minutter 

Max antal tilhørere: 100 

Pris: efter aftale 

 

Indhold: Peter Abrahamsen fortæller om sin lange karriere i musiklivet, læser 

op af sin biografi ”Man skal jo starte et sted” og spiller en række af de aller-

meste kendte af de mange sange, han har skrevet eller optrådt med, siden han debuterede som 

”Peter Abrams” som 16-årig i 1958 og op til i dag, hvor han stadig spiller. 

Læs mere på www.peterabrahamsen.dk  

 

En eftermiddag/aften med Peter Abrahamsen bringer tilhørerne igennem nogle af beretningerne 

fra bogen ”Man skal jo starte et sted”, som udgives på Forlaget Sohn 12. oktober 2013, suppleret 

med musikalske kommentarer. 

 

Tilhørerne vil blandt andet få at vide, hvordan det var at indspille som 16-årig sammen med nogle 

af de store koryfæer som Jørn Graungård og Jørn Ingmann, hvordan det var at turnere med ”Hu-

mørbussen” og dukke sig for flaskekast og græstørv ved de tidlige rockballer. 

 

Hvordan Peter uden at være bevidst om det skabte ”den litterære bølge” i dansk musik ved at 

parre forfattere med musikere, så som Erik Grip/Frank Jæger, Mathilde/Tove Ditlevsen, Peter Tho-

rup/Tom Kristensen, og ikke mindst om Benny Andersen/Povl Dissing og Svantes Viser. Men 

også, hvordan han skulle skaffe tilladelsen til at bruge Bertolt Brechts tekster til Sebastians plade 

”Tiderne skifter” efter, at den faktisk var indspillet.  

 

Peter Abrahamsen fortæller om at turnere med Carl Scharnberg, om Land og Folk festivaler og til-

lidsmandstræf, og om hvordan han senere helt tilfældigt kom i kontakt med cajunkøkkenet og helt 

op til i dag arbejder med krydderier og musik fra de amerikanske sydstater. 

 

Et meget broget liv har den foreløbig 71-årige Peter levet – far til seks børn og et hav af sangtek-

ster og melodier – og det stopper ikke her – Peter vil også give indsigt i det liv, han fører nu, og de 

tanker, han gør sig om afslutninger.  

 

Hans musikalske eksempler spænder fra 50erhit som You are my sunshine, videre med country-

klassikere over Carl Scharnberg tekster, over storhit som ”Rose skal vi danse” og ”Fagre blomst ”  

og rundes af med eksempler fra den nordiske sangskat fra forfattere som Jeppe Aakjær, Dan An-

dersson og Sigfred Pedersen. 

 

Der er plads til spørgsmål fra salen, men der gives ikke ønskekoncert. 

http://www.peterabrahamsen.dk/

