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Titel Meddelelse 

 
Formanden har 
ordet! 

 

Så er juleforberedelserne i gang, masser 

af lys er allerede tændt i byen og i 

villakvarterne. Det lyser dejligt op i 

denne mørke tid og leder tankerne hen 

på den kommende jul. En jul der sikkert 

for nogle bliver anderledes, fordi man har en stor familie. 

Udsigterne til vaccine og planen om at de ældste skal 

vaccineres først giver også lys for fremtiden. Trods 

usikkerheden om hvor meget og hvordan vi bliver beskyttet. 

Det er der nogle kloge mennesker som kigger på. Det lysner 

dog i horisonten.  

Fakta! 
DECEMBER 

 
Årets 12. måned 31 dage 
Tycho Brahes dage i måneden: 6. 11. og 18. 
 
Gammelt dansk navn for december måned var Kristmåned, nu skulle 
dyrene slagtes, det var nu så koldt at man trygt kunne slagte og nedsalte 
kødet til vinterens forråd, uden risiko for at kødet blev fordærvet inden 
det blev spist. 
December betyder egentlig tiende, månedens navn stammer fra det 
antikke Rom fra Kong Numa Pompilius kalender ca. 500 år f.Kr., året 

Ugebrev 
Uge 49 - 2020 
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startede dengang med marts måned og december var derfor årets 
tienende måned. Først efter kalenderreformen i 1582 (Danmark år 
1700) hvor den Gregorianske kalender blev indført blev januar gjort til 
årets første måned. 
 
Overtro og varsler for december generelt 

Et gammelt ordsprog sagde at torden i december gav godt korn, 
god frugt og fred. 
Det siges også at fint vejr i første adventsuge varer lige til jul. 
Men bonden ville helst have kulde og sne i december måned da 
det kommende år så ville blive frugtbart og vi ville få en god 
sommer. 

Vers af C. J. Boye,  
der tager afsked med sommeren og året. 
Dybt hælder året i sin gang, 
snart ødes eng og lund, 
farvel med al din lyst og sang, 
du korte sommerstund. 
 
Månedens vers 
Nu vil jeg leve i lystighed 
og slagte til jul en okse fed, 
og vil jeg mig nu varm holde, 
forhåbende at overleve vinterens kulde 
 
December er ifølge kalenderen den første vintermåned.  
December er også glædens og forventningernes tid, det nye kirkeår 
begynder med første søndag i Advent.  
December er også den tid på året, hvor vi alle bliver grebet af en trang 
til at være godgørende, det gælder overfor både mennesker og dyr, vi vil 
alle gerne påtage os giverens rolle. 
 
De vigtigste arbejder i december måned i de gamle landsbysamfund. 
Tiden var nu inde til at køre ajle ud på rugmarken, ligesom det også var 
nu der skulle tjørn og staver til reparation og bygning af hegn.           
Når der var kommet is på søer og moser kunne bonden hente tagrør til 
reparation af tagene og pileris til reparation af gærderne. 
Men der skulle også være tid til at lave tovværk og bindegarn af hør og 
hamp.  
De vigtigste indendørs arbejder var følgende: 
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Årets sidste måned blev for det meste brugt til indendørssysler som 
forberedelse til jul. 
 

Læst af Bjarne Dueholm 

Nordbo huset! 
 

Glædelig 

december 
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Tovholder har 
ordet! 

 
 

Tirsdagsklubben  

 
ligger stadig under for Corona krisen, men hvis/når vi får normale tilstande, 
havde i tænkt programmet for 2021 skulle se sådan ud 
  

  5.1
. 

Nytårskur   ( m/Palle Krabbe ) Tale v/ 
Borgmesteren 

12.1
. 

Munkebjergs svævebane og rullende trappe 

19.1
. 

Hvorfor drog de i hellig krig? 

26.1
. 

”En skomagers liv og levned” 

  2.2
. 

Kulsviere og krybskytter 

  9.2
. 

SPORLØS: Mit liv som adopteret 

16.2
. 

40 år som pilot 

23.2
. 

Generalforsamling 

  2.3
. 

Et glimt i øret 

  9.3
. 

En rejse gennem livet fra barndom til folkepension 

16.3
. 

Glimt før glemsel 

23.3
. 

Nordens Mytologi 

30.3
. 

Forårsafslutning        (Ølhunden glammer) 

 
Jeg kan imidlertid ikke lave aftaler før vi er sluppet af med Covid 19, 
Men følg med på hjemmesiden og i vores ugebreve. 
 

Tovholder Benny Lauridsen 
 

”ud i det blå” 

 
 

Et nyt seniorblad er på vej til dig i uge 50. Vedlagt bladet finder du en 
folder, som giver en let beskrivelse af udflugterne i 2021. 
 
Hvis du allerede nu ved om du vil deltage, er du velkommen til at 
tilmelde dig de ture du har lyst til at være med på. Betaling bliver 
opkrævet når jeg er sikker på at turen gennemføres. 
 

Tovholder Bjarne Dueholm 
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Tovholder har 
ordet! 

 

Slægtsforskning.  
 

I slægtsforskning har vi kastet os ud i en 
semivirtuel fjernundervisning, (d.v.s. 
skriver sammen på P.C.) 
Så hvis du har lyst til at finde ud af hvem 
dine forfædre var, kan du tilmelde dig 
hos Benny benny.lauridsen@mail.dk som vil opdatere dig så du 
kan være med. 
Når Corona situationen tillader det, vil vi så samle gruppen og 
følge op på de skriftlige indlæg. 
Ønsker du at høre mere om emnet er du velkommen til at ringe på 
51 32 61 25 

Tovholder Benny Lauridsen 

 
En glad aften i 
byen! 

 
 

Nytårskoncerten 2021 i Herning 
 
Der er endnu lige 2 pladsen i bussen til nytårskoncerten i Herning! 

 
Hvem skal købe dem? 
 
Program er: 
 
Fredag, den 15. januar 2021 kl. 12.00 afgang fra Nordbo Huset 
Kl. 14.00 Nytårskoncert i Herning kongrescenter 
Kl. 16.00 afgang retur til Nordbo Huset 
Kl. 17.30 hjemkomst. 
 
Pris kr. 475 inkl. frokost sandwich i bussen, billet og transport. 
 
Hurtig tilmelding til 
 

Tovholder Bjarne Dueholm 
 

Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Onsdag, den 2. december kl. 18 –  
spis sammen hver for sig med tilmelding  
 

mailto:benny.lauridsen@mail.dk
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Torsdag, den 3. december kl. 10  
- travetur  
 
Søndag, den 6. december kl. 13 – købes 
juletræ ved Nordbohuset  
 

Nyttig viden Din tv/radio licens bliver 734 kroner 
billigere i 2021 

I 2021 er licensen på 619 kroner for et år. Er du pensionist 
kan du måske slippe med det halve. 

I 2018 blev der besluttet i Folketinget, at medielicensen skal 
afskaffes, over en periode på tre år, og at public service i Danmark fra 
2022 skal finansieres via skatten. 

Ændringerne sker i en overgangsperiode på 3 år – i 2019, 2020 og 
2021, hvor medielicensen gradvist bliver udfaset. 

I 2020 var medielicensen 1353 kroner, og i 2021 bliver licensen 619 
kroner. 

Pensionister kan slippe med det halve 
Du kan få nedsat medielicens, hvis du er: 

• folkepensionist og har en personlig tillægsprocent på 100 

• førtidspensionist – tilkendt før 1. januar 2003 – og har en 
personlig tillægsprocent på 100. 

Hvis du opfylder betingelserne, bliver din licens nedsat til halv pris. 

Du kan se din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. 
Er du i tvivl, kan du spørge Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 
61. 

Sådan søger du om nedsat medielicens 

1. Udfyld ansøgningsskemaet,  

2. Få underskrift og stempel fra din kommune, som skal 
bekræfte, at du opfylder betingelserne 

3. Send ansøgningsskemaet til: DR Licens DR Byen Emil Holms 
Kanal 20 0999 København C 

https://www.dr.dk/om-dr/licens/hvem-kan-faa-nedsat-medielicens
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Læst af Bjarne Dueholm 
 

Medlemmerne 
har ordet! 
 
Spørg 
bestyrelsen! 
 

 

Spørgsmål til bestyrelsen! 
 
Her kan du stille spørgsmål og få svar fra bestyrelsen 
 
Er der spørgsmål du mangler svar på fra Nordbo Seniors bestyrelse, kan 
du kontakte tovholder på ugebrevet. Så vil det blive besvaret hurtigst 
muligt i ugebrevet. 
 

Tovholder Bjarne Dueholm 
 
 

Tovholder har 
ordet! 
 

 

Spis Sammen-Hver For Sig 

 
Den 2. december må jeg hænge 

den røde julelampe ud. Til 

gengæld er der stadig flere der 

kan få leveret den 9. december. 

 

  

 

 

 

Da jeg har været på ” 

tilbudstur” skifter jeg nakkestegen ud med 

kamsteg begge dage. 
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Rødkål og ris ala mande er som altid 

hjemmelavet.  

 

Med dette ønsker jeg jer 

alle velbekomme og 

håber I vil nyde maden. 

 

Glade madhilsener fra Birthe 
 
 

Samarbejds-
partner. 

Om 
seniorpleje! 
 
 

 
 

Ditte Alici - ejer & rådgiver 

Ditte er specialist i at 
rådgive omkring 

forebyggende tiltag i 
hjemmet, så man i stort 
omfang kan forebygge 

uheld, frem for at skulle 
behandle. 

Kontakt mig gerne på 

Mail: kontakt@seniorpleje.dk 

Mobil: +45 4056 3841 

 

Seniorpleje giver medlemmer af Nordbo Senior en 
speciel klubrabat på alle forskellige produkter der 
kan gøre hverdagen nemmere for seniorer med 
specielle behov. 
Besøg hjemmesiden seniorpleje.dk og få et indtryk 
over alle mulige tilbud. 
 

 

mailto:kontakt@seniorpleje.dk
tlf:+4540563841
https://seniorpleje.dk/collections/women
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Thø Thø Thø  

Medlemmerne 
har ordet! 
 

YouSee 
tv/radio 
 

Hej Bjørn 

Tak for dit indlæg i ugebrev uge 48 - 2020 

Jeg er meget enig med dig i YouSee til stadighed forringede 
tv/radioservice. (se ugebrev for uge 48 – 2020) 

Jeg har selv taget konsekvensen og opsagt mit abonnement pr. 
30.12.2020. (bemærk 30. og ikke 31.12.2020, for det kan man ikke. Altså 
ingen tv-nytårsaften). 

I stedet skal jeg nu prøve Boxer + Boxer bredbånd. Jeg har bestilt det pr. 
15.12.2020, så nu er jeg er lidt spændt på om det virker, men hvorfor 
ikke! 
 Det er lidt billigere (afhængig af hvad man vil have og hvad man har) 
men i mit tilfælde sparer jeg lidt penge og får flere kanaler. 

Blot til orientering, og tak til dig Bjørn for at bringe emnet på banen. 

Mvh Bjarne Dueholm 

 

 

Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
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Fredericia Krone Apotek, v/Føtex City, Prinsessegade 45-47, Fredericia, 
telefon 75923800 – mail axeltorv@apoteket.dk  
vagtapotek – søndag og helligdage kl. 10-13 
Danske Seniorer 35 37 24 22 
Formand for Nordbo Senior 20 84 71 39 
Tovholder Margit Jørgensen 25 34 76 72 
Tovholder Birthe Hansen 61 68 80 17 
Tovholder Bent Iversen 75 92 84 79 
Tovholder Bjarne Dueholm 22 60 81 00 
Tovholder Benny Lauridsen 51 32 61 25 
Tovholder Gertrud Nielsen 28 88 06 42 

 
Hjemmesiden 
 
Nordbosenior.dk 

 

Du kan finde alle tidligere ugebreve på vores hjemmeside  
nordbosenior.dk eller KLIK HER 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 
 Du kan finde mere om NORDBO SENIOR på vores hjemmeside 

nordbosenior.dk 

Skrevet af Bjarne Dueholm 

 

 

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrev fra Nordbo Senior kan du 
framelde dig ved at give besked på mail til 
 

kasserer@nordbosenior.dk 
 

Juledekoration 
 

 
 

https://www.nordbosenior.dk/index.asp?loadContent=454077
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Fuldtids corona trist 
Nu 2 uger tilbage! MÅSKE 

Mvh Nordbohuset 
 


