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Titel Meddelelse 

  
Formanden har 
ordet! 

 

Godt nytår!! 

Håber I alle er kommet godt igennem jul og nytår.  

Nu ser det ud til, at der er lys for enden af tunnelen. Vaccinen 

er kommet, og man er gået i gang med at vaccinere. Vi ved 

endnu ikke, hvad det betyder på den lange bane, men det 

nærer dog håbet om, at vi igen kan ses fysisk. 

 

Tovholder har 
ordet! 
 
 
 
 

 

Godt Nytår til alle. 
 

Som I kan se, har jeg valgt håbets farve – GRØN. 
 

Dermed ønsker jeg at opfordre til, at vi alle tager ja-hatten på og 

prøver at se fremad til en forhåbentlig snarlig åbning af vores 

samfund, og dermed muligheder for at vi kan mødes i Nordbo Huset. 

Når jeg skriver snarlig, så skal I se det i lyset af, at vi nu har været 

lukket ned siden begyndelsen af marts 2020. Altså 10 måneder. 

Så synes jeg ikke det lyder slemt, hvis I som jeg tror på muligheder 

for at mødes, måske ikke marts, men så april. Det er 3 måneder. 

Ugebrev 
Uge 1 – 2021 
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I januar bliver der ikke Bevar Dig Vel, og heller ikke Spis Sammen i 

Nordbo Huset. 

I forhold til Bevar Dig Vel, kan jeg kun opfordre til, at man træner 

derhjemme. 

I forhold til Spis Sammen kan jeg tilbyde endnu en gang Spis 

Sammen – hver for sig. 

Det bliver onsdag den 27 januar, 

Margit og Jørgen har sagt ja til at 

hjælpe i køkkenet, og jeg håber 

vores trofaste chauffører kan 

lokkes til endnu en gang at bringe 

ud.  

Der vil i ugebrevet for uge 2 

komme menu og tilmelding, men 

hvis du har lyst til at være med, så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

De bedste hilsener fra Birthe 

 
En glad aften i 
byen! 
NYTÅRSKON-
CERTEN i 
Herning 
aflyses! 

 
AFLYSNING! 

 
Nytårskoncerten i Herning den 15. januar 2021 er aflyst p.g.a. de 
fortsat skrappe corona-restriktioner. 
Pas godt på jer selv – hold afstand – hold 
ud! 
Alt bliver godt igen 
 
Meddelelse fra Danske Seniorer  
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 Slægtsforskning: 
Slægtsforskningsholdet fortsætter simi-virtuel i januar.  

D.V.S. vi skriver sammen til vi igen må mødes i Nordbo. 

Hvis du er interesseret, kan du tilmelde dig hos benny.lauridsen@mail.dk 

eller 51 31 61 25.  

Du skal nok blive opdateret så du får noget ud af det du får tilsendt. 

 

Tovholder Benny Lauridsen 
 

Økonomi 2021 
 
 

Selv om aktiviterne er meget 
begrænsede i denne tid skal vi se 
fremad.  
Der melder sig så behov for at alle 
medlemmer indbetaler kontingent for 
foreningsåret 2021, kr. 200, senest 31. 
januar 2021 til  

reg.nr. 5352 kontonr. 0323703.  

Husk at angive dit navn og adresse når du indbetaler på banken. 
Det vil også være en mulighed af betale kontant når vi igen må 
mødes i Nordbo Huset, men bemærk datoen 31. januar 2021 som 
er sidste indbetalingsdato. 

Evt. spørgsmål rettes til kasserer Bjarne Dueholm 

PS!  
Ønsker du at betale kontant vil kassereren være at træffe inden 
traveturene på torsdag, den 7. januar 2021 fra kl. 9 – 10 i Nordbo 
Huset. 
 

Tovholder har 
ordet! 
 

 
 

Rigtig godt nytår til alle. 
 

Så sidder jeg og ser hvad vi må og ikke må. Det er ikke sjovt.  
Det ser ud til, at vi må lige så lidt som før jul. 
Nu har jeg siddet og tænkt, hvad nu. Ja vi må se at få ja-hatten fundet 
frem og få det bedste ud af situationen. Vi skal endnu ikke have en 
seddel med for at komme, og det må så huske på. Der er andre lande 
der er mere plaget end os. Det må vi lige 
huske på. 

Mange hilsner 
Margit 

 

mailto:benny.lauridsen@mail.dk
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Rimeligt! Jeg tænker faktisk at 
trække 1 år fra min 
alder. 
Man har jo næsten ikke 
kunnet bruge 2020 til 
noget ……. 
 

Mvh Bjarne 
Dueholm 
 

”ud i det blå” 

 
 

Vi er klar til at tage springet ind i et forhåbentligt lyst år 2021 
 

Tovholder har 
ordet! 
 

 

Tirsdagsklubben:  
Indtil forholdene tillader det, er vi nødsaget til, at stille 

tirsdagsklubben i bero, men hvis vi får en klarmelding 

inden påske, vil jeg kontakte foredragsholdere og lave de 

fornødne aftaler. 

 

Tovholder Benny Lauridsen 
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”os der sparker 
dæk” 
Thø-Thø-Thø 

 
 

 

Tovholder har 
ordet! 
 

Godt nytår! 

Jeg håber at alle er kommet godt over jul og nytår. 
Selvom landet er lukket delvis ned, er naturen stadig åben med 

plads til os alle. 
Velkommen ud i den friske luft, den har så godt af jer.  

Vi ses! 
 

Med nytårshilsen Bent. 
Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Torsdag, den 7. januar kl. 9 – kassereren træffes i 
Nordbo Huset. 
Torsdag, den 7. januar kl. 10  
- travetur  
 

Nyttig viden 
Januar måned 2021 
Januar måned er opkaldt efter Janus, romersk gud. Ældre dansk 
navn glugmåned. I Danmark blev januar årets første måned fra 
begyndelsen af 1300-tallet. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Janus_(gud)
https://da.wikipedia.org/wiki/Romersk
https://da.wikipedia.org/wiki/Gud_(h%C3%B8jere_v%C3%A6sen)
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Hede med gråt rensdyrlav og stedsegrønne revling og brune hedelyng 

Normaltal for januar  

• Middeltemperatur: 1,6 °C 

• Nedbør: 65 mm 

• Soltimer: 52 

 

Vejrrekorder for januar måned. 

• 1942 – Den koldeste januar med en middeltemperatur på 
-6,6 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 7,8 og -
31,0 °C 

• 1963 – Den solrigeste med hele 100 soltimer 

• 1969 – Den solfattigste med kun 14 soltimer 

• 1982 – Den laveste lufttemperatur nogensinde målt i 
Danmark. -31,2 °C i Hørsted (Thy) (8. januar) 

• 1996 – Den tørreste med kun 6 mm nedbør 

• 1997 – Denne januar tangerede med tørkerekorden på 6 
mm fra 1996 

• 2007 – Den næst varmeste januar med en 
middeltemperatur på 5,0 °C og den vådeste med hele 
123 mm nedbør 

• 2010 – Var første gang at der kom 3 snestorme inden for 
samme måned. Det meste af landet blev lammet af disse 

• 2020 - Den varmeste januar med en middeltemperatur på 
5,5 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 11,9 og -
4,2 °C 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Revling
https://da.wikipedia.org/wiki/1942
https://da.wikipedia.org/wiki/1963
https://da.wikipedia.org/wiki/1969
https://da.wikipedia.org/wiki/1982
https://da.wikipedia.org/wiki/1996
https://da.wikipedia.org/wiki/1997
https://da.wikipedia.org/wiki/2007
https://da.wikipedia.org/wiki/2010
https://da.wikipedia.org/wiki/2020
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Landskab_januar.jpg
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GIV AGT! 
 
 

Politiet advarer:   
Pas på vaccinesvindlere 

Se her, hvordan du undgår at falde i fælden. 

Vi kommer alle til at modtage skriftlig information fra 
sundhedsmyndighederne i e-Boks eller brev, før vi skal vaccineres. 

Men politiet er bange for, at svindlere endnu engang vil udnytte 
situationen til at fuppe os. 

Derfor advarer Rigspolitiet mod, at svindlere kan finde på at 
udnytte, at der nu er meget opmærksomhed på de kommende 
covid-19-vaccinationer. 

”Vi ved jo af erfaring, at kriminelle kan forsøge at udnytte 
situationen, for eksempel ved at forsøge at få fat i borgernes 
personfølsomme oplysninger, enten ved at ringe på døren hos os, 
eller ved at ringe på telefonen og udgive sig for at være 
fra myndighederne,” siger Rigspolitiets Nationale 
beredskabsafdeling  
”Vi beder derfor borgerne om at huske på, at information om 
vaccination mod covid-19 kun vil komme fra 
sundhedsmyndighederne enten i e-Boks, eller hvis man ikke har e-
Boks, via et brev med posten.” 

Læst af Bjarne Dueholm 

 
Corona -  
vaccination! 
 

Vaccinationerne mod corona er i 
gang.  
Søndag blev de første danskere vaccineret mod 
corona. 
Men hvornår bliver det din tur? 
De kommende dage, uger og måneder kommer 
der flere vacciner til landet og efterhånden vil alle, der ønsker det, 
blive tilbudt et stik. 
Myndighederne har prioriteret, at de svageste, ældste og mest 
udsatte at blive vaccineret først. 
Det er gratis for alle at blive vaccineret. 

De bliver vaccineret først 
Vaccinationerne sker efter følgende plan fra Sundhedsstyrelsen: 
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1. Personer som bor i plejebolig med videre. 

2. Personer på og over 65 år som modtager både personlig pleje og 
praktisk hjælp. 

3. Personer med alder på og over 85 år. 

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren 
med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk 
funktion. 

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører 
særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte 
pårørende. 

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et 
alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- 
eller plejeperson. 

7. Personer med alder 80-84 år. 

8. Personer med alder 75-79 år. 

9. Personer med alder 65-74 år. 

10. Personer med alder under 65 år som har tilstande og 
sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved 
COVID-19. 

11. Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner. 

12. Øvrige befolkning, for eksempel udvalgt efter alder. 

Læst af Bjarne Dueholm 

 

 
Nyttig viden! 
 

Har du æbleskiver i overskud efter julen, så træk dem på en 
snor og hæng dem op i træerne i haven. 
Fuglene elsker at spise resterne medens du kan nyde synet af 
dem i din have. 
 

Kloge ord! Le ikke af alderdommen – bed til at du selv når 
den! 
-----------------  
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Håbet er en god morgenmad, men den dårlig 
aftensmad! 

 
Thø Thø Thø En mand stod foran indgangen 

til hospitalet, men vidste ikke 
hvor han skulle gå ind. 
Hvad fejler du, blev han spurgt 
af blondinen. 
Jeg har hovedpine! 
Så benyt h0vedindgangen var svaret!  

Tovholder har 
ordet! 
 

 

Teatertur: 
Der er tradition for, at vi tager på teatertur til Aarhus i 

foråret. Jeg har reserveret en forestilling lørdag d. 24. 

april hvor vi under sædvanlige hyggelige forhold, skal se 

lystspillet ”Charlys tante” som forhåbentlig kan give os en forløsende 

latter, som vi trænger til efter de corona-restriktioner vi døjer med.  

Teatret er lavet Corona sikret efter de seneste bestemmelser – så der må 

f.eks. kun være 53 i salen, mundbind skal bæres efter gældende 

forordninger og kaffen serveres som enkeltanretninger 

Så - sæt et X ved d. 24. april så må tiden vise om vi må og kan 

gennemføre arrangementet. 

 

Tovholder Benny Lauridsen 
 

Udsalgstider! 
 
thø  thø  thø  
thø 
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https://www.aabyhojamatorteater.dk/
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Holder du 
bordskik? 

Man skal aldrig! 
Komme for sent til bords. Ellers 
synder man både mod husets 
herre, de andre gæster og 
navnlig mod maden. 

Skriver Emma Gad 
  

 

Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
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 

 

https://www.nordbosenior.dk/index.asp?loadContent=454077
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 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 
 

 

 
godt nytår! 

Mvh Nordbohuset 
 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk

