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Titel Meddelelse 

Formanden har 
ordet! 

 

Det var rigtig dejligt at se så mange til spis sammen.

 
En hel del medlemmer har vi ikke set længe. 
Dejligt at snakken gik godt, i hvert fald kunne det ind 
imellem være svært at få ørenlyd.  
Dejligt at alle restriktioner nu bliver ophævet, så 
behøver vi ikke længere bekymre os om det. 
  

Naturbillede og 
søndagshilsen 
til dig! 

 

Ugebrev 
Uge 35 – 2021 
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SEPTEMBER! September er årets niende måned. Det ældre danske navn for 
måneden var fiskemåned. 

Måneden har navn efter det latinske ord septem (der betyder "syv"), da september var 
den syvende måned i den romerske kalender. Ligesom juli var opkaldt efter Julius 
Cæsar og august efter kejser Augustus, opkaldte kejser Caligula i år 37 september 
måned efter sin far Germanicus, en yngre bror af kejser Tiberius.[1] Denne opkaldelse 
har i modsætning til de to andre ikke 
overlevet til vor tid 

Normaltal for september i 
Danmark 

• Middeltemperatur: 13,6 °C 

• Nedbør: 74 mm 

• Soltimer: 143 

Vejrrekorder for september 
måned  

• 1877 – Den koldeste september 
med en middeltemperatur på 
10,0 °C 

• 1933 – Den tørreste med kun 18 mm nedbør 

• 1994 – Den vådeste med hele 162 mm nedbør 

• 1998 – Den solfattigste med kun 74 soltimer 

• 1999 – Den varmeste september med en middeltemperatur på 16,2 °C. Max- 
og minimumtemperaturen var hhv. 28,4 og 1,2 °C 

• 2002 – Den solrigeste med hele 201 soltimer 

• 2006 – Denne september tangerede med varmerekorden fra 1999 med en 
middeltemperatur på 16,2 °C. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 26,5 
og 4,3 °C.[2] 

• 2016 – Denne september tangerede med varmerekorden fra 1999 og 2006 
med en middeltemperatur på 16,2 °C, og med solrekorden fra 2002 med 201 
soltimer. Max- og minimumtemperaturen var hhv. 29,9 og 1,9 °C. 

Læst af Bjarne Dueholm 

 

Corona NYT! 
Alle corona-
restriktioner 
ophører 10. 
september 
 

  Korsedderkop foran lægesalvie 

https://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ned
https://da.wikipedia.org/wiki/Latin
https://da.wikipedia.org/wiki/Kalender
https://da.wikipedia.org/wiki/Juli
https://da.wikipedia.org/wiki/Julius_C%C3%A6sar
https://da.wikipedia.org/wiki/Julius_C%C3%A6sar
https://da.wikipedia.org/wiki/August
https://da.wikipedia.org/wiki/Kejser
https://da.wikipedia.org/wiki/Augustus
https://da.wikipedia.org/wiki/Caligula
https://da.wikipedia.org/wiki/37
https://da.wikipedia.org/wiki/Tiberius
https://da.wikipedia.org/wiki/September#cite_note-1
https://da.wikipedia.org/wiki/1877
https://da.wikipedia.org/wiki/1933
https://da.wikipedia.org/wiki/1994
https://da.wikipedia.org/wiki/1998
https://da.wikipedia.org/wiki/1999
https://da.wikipedia.org/wiki/2002
https://da.wikipedia.org/wiki/2006
https://da.wikipedia.org/wiki/September#cite_note-2
https://da.wikipedia.org/wiki/2016
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:September.JPG
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Covid-19 vil ikke anses som en samfunds kritisk sygdom i 
Danmark fra 10. september, og alle restriktioner forsvinder. 

Det oplyser Sundhedsministeriet. 

- Epidemien er under kontrol, vi har rekordhøje vaccinationstal, 
siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i en 
pressemeddelelse. 

- Derfor kan vi den 10. september droppe nogle af de særregler, 
vi har været nødt til at indføre i kampen mod covid-19. 

- Regeringen har lovet ikke at holde på tiltagene længere, end 
det var nødvendigt, og der er vi nu. Men selv om vi lige nu står et 
godt sted, så er vi ikke ude af epidemien. 

- Og regeringen vil ikke tøve med hurtigt at sætte ind, hvis 
pandemien igen truer vigtige funktioner i vores samfund, siger 
ministeren. 

Læst af Bjarne Dueholm 

 

Ildsjælepris 

 

 

 

Frivillighedscenteret holder den 7. september 2021 et 

arrangement på Axel Torv, hvor ildsjæleprisen vil blive 

overrakt. 

Der er samtidig givet mulighed for at de enkelte foreninger 

kan præsentere sig. Dette har vi som forening tilmeldt os. 

Programmet ser sådan ud: 

Kl. 16.00 Åbning 

Kl. 17.30 Uddeling af ildsjælepris 

Kl. 19.00 Afslutning. 

Jeg håber I vil smutte forbi og overvære arrangementet. 

 

Modtaget fra formand Marianne Nyrup 
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NYT FRA 
TIRSDAGS 
KLUBBEN 
 

 

”Da alle corona restriktioner stopper, fredag d. 10. september, er 
det tid til at melde sig til de kommende aktiviteter i 
”Tirsdagsklubben” (hvis du vil med) der ud over det omdelte 
program, indeholder den traditionelle teatertur til Aarhus, som 
finder sted søndag d. 7. november, hvor vi skal more os 
med ”Charlys Tante”. (se hjemmesiden)  
Tilmelding sker på mail. benny.lauridsen@mail.dk eller  
tlf. 51 32 61 25 mellem kl. 18 – 20. 
Her kan du ligeledes melde dig til årets julefrokost d. 7. dec. 
og årets juletur d. 14. dec. (se hjemmesiden). 
Betalingen for arrangementerne skal ske på konto 5352 
0337038 når tilmeldingen er bekræftet. 
Hvis du vil vide mere om arrangementerne – og foredragene - kan 
du ringe til 51 32 61 25 i telefontiden ☺ 
eller ligeledes skrive til benny.lauridsen@mail.dk efter 
programmerne. 
 

Modtaget fra tovholder Benny Lauridsen 
 

Tovholder har 
ordet! 
 
 

 
 

 

  

”bevar DIG vel” 
På næste torsdag er det også hyggedag.  
Så husk kaffe eller andet drikkeligt.  
Der er ikke håndbold i fjernsynet, så Birthe er der 
også. 

Vh. Birthe og Margit 
 

Godt spørgsmål Hvad kalder man en padde der gør rent? 
- En skubtudse …! 
…………..  
Er sterilitet arveligt …? 
…………..  

mailto:benny.lauridsen@mail.dk
mailto:benny.lauridsen@mail.dk
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Hvordan ved man om et godt spørgsmål er godt?  
- Det er et godt spørgsmål …! 
………….  
Der er ting, der er bedre i Sverige end i Danmark.  
– De har bedre naboer …! 

Modtaget fra 
medlem 

Søren Gade t idl igere minister 

11. februar  ·  

Hvornår begynder tårerne at 

forvandle sig til et stille smil efter at 

have mistet? Det spørgsmål har jeg 

ofte stillet mig selv, når jeg har 

befundet mig på bunden af livets 

kolde brønd. For når man sidder 

dernede alene på sindets smattede 

skrænter og ser op mod lyset, kan 

det føles som en umulig opgave at 

klatre op og omfavne glødens 

varme. 

At befinde sig på livets bund er et af 

de sværeste og mest ensomme 

steder at være. Ofte er det så smattet 

og mudret, at det holder en fast og 

trækker en ned i et mareridt, hvor et virvar af ubehagelige følelser har taget over. 

Håbløshed. Værdiløshed. Meningsløshed. Afmagt. Og endeløs smerte. 

Det er umuligt at gå igennem livet, uden at vi på vores vej oplever hændelser, der er 

så kraftige, at de slår sprækker i vores fundament og slår os omkuld. Den 

skelsættende sorg og smerte har mange ansigter og udtryk. Det kan være den 

langsomme smerte, der kommer snigende som slange, der trænger ind og lever et 

usynligt liv i ens indre og med tiden æder ens livsmod og lykke op. Det være 

pludselige smertelige hændelser, som brændemærker en for evigt. 

Ligesom sorgen har mange masker, har overlevelsen af sorgens smerte det også. Vi 

mennesker reagerer vidt forskelligt. Nogle har brug for at gå stille med deres følelser. 

Nogle har brug for at tale om, hvordan de har det. Nogle har brug for at græde 

smerten ud. Nogle har brug for hurtigt at give sig i kast med hverdagens gøremål, 

fordi det giver et frirum fra smerten. Nogle kan ikke samle sig om noget, fordi 

tankerne buldrer derudaf. Der findes ingen rigtige eller forkerte måder at sørge og 

overvinde smerten på. 

Derfor er udtrykket, at tiden læger alle sår på sin vis rigtigt. Blot man husker, at arret 

aldrig forsvinder. Det vil altid være der til at minde en om, hvordan man fik det. Sorg 

skal man lære at leve med. For det er en byrde, man bærer med sig. Men sorg kan 

også være et anker. For når man vænner sig til vægten, mærker man også, at den 

holder en fast. Den minder os nemlig om alt det gode, livet har bragt os. Det må vi 

aldrig tage for givet. Vi skal lære at kunne bruge både livets smerte og glæde til at 

bevæge os fremad. Det er ikke let. Det tager tid. Men sorg er prisen for at elske. Og 

det er nu en gang bedre at kunne sige, at man har elsket og mistet, end aldrig at have 

elsket. 

Jeg tror, at når man på et tidspunkt kommer til den erkendelse, begynder tårerne så 

småt at forvandle sig til små sporadiske smil på ens læber. Lige der, hvor lyset tager 

om en og slæber en op fra brøndens bund. Lige der, hvor tankerne vender og sorgen 

bliver til taknemlighed over, at de, vi har mistet, var en del af vores liv. For den gave 

https://www.facebook.com/gadesoeren/?__cft__%5b0%5d=AZVeH1R5zfTR2OqD8ioDB2W86Yfo1GCZ21JaaXRyfFNVUm-YRfP-x-WoTPI21gskjNTSe1U1J-OrUw_dfwxXVZb7O8hs0V_8VXH0a38hcsVo8Bo7F6T2jXnq92i8RYK7ofudzRlZxGQwwBp7joSsitt1Bc6KN4VmUC9gPdq8nS_3ZQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/gadesoeren/posts/2876887639220340?__cft__%5b0%5d=AZVeH1R5zfTR2OqD8ioDB2W86Yfo1GCZ21JaaXRyfFNVUm-YRfP-x-WoTPI21gskjNTSe1U1J-OrUw_dfwxXVZb7O8hs0V_8VXH0a38hcsVo8Bo7F6T2jXnq92i8RYK7ofudzRlZxGQwwBp7joSsitt1Bc6KN4VmUC9gPdq8nS_3ZQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R
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kan ingen nogensinde tage fra en. Og de vil for altid leve videre i vores minder og 

sind, hvis blot vi insisterer på at lade en uendelig kærlighed til dem bo i vores hjerter. 

 

Modtaget fra Marianne Nyrup 

Vi støtter 
kulturen! 

Med solisterne Birthe Kjær, Lisbeth Kjærullf og Preben Kristensen er der 
garanti for at det bliver både festligt og fuldt at godt humør – og de 
skønneste toner, der når helt ind i hjertekulen. Og går det, ”som det 
plejer”, bliver der nok også plads til en god latter undervejs i koncerten. 
Musikken til løjerne leveres af Danske Seniorers ”husorkester”, 
Promenadeorkesteret under ledelse af Bjørn Hyrup, der også er Danske 
Seniorers kulturkonsulent. 
Vi har GRATIS billetter til Herning den 20.10.2021 kl. 14, Århus den 
15.10.2021 kl. 19, Sønderborg den 17.10.2021 kl. 15.30 og Odense den 
24.10.2021 kl. 14. 
Hvis du har brug for transport, forsøger Nordbo Senior at arrangere 
fælles bustransport mod betaling. 

Henvendelse til tovholder Bjarne Dueholm på mail 
kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til nr. 22608100 
 

Vigtig 
information Det er alle medlemmers ugebrev!! 

Det betyder at alle medlemmer af NORDBO SENIOR er 
meget velkommen til at sende indlæg til de kommende 
ugebreve. For at bevare den brede interesse for at læse 
ugebrevet vil det være mere end velkommen, hvis du 
har en oplevelse som du vil dele med os andre. Send dit 
indlæg til tovholder Bjarne Dueholm på mail 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk


 

7 
 

 

kasserer@nordbosenior.dk eller en SMS til nr. 
22608100. Du er også velkommen til at ringe på nr. 
22608100, så vil jeg hjælpe med at formidle dit 
budskab. 
 

Tovholder har 
ordet 
 

 

”spis sammen”. 
 

En hyggelig aften i Nordbo Huset med Spis Sammen løb 

af stablen den 25. august. 

For det må have været hyggeligt, idet der allerede 

samme aften er skrevet 45 på listen til næste Spis 

Sammen den 29. september. 

Som før skrevet i ugebrevet, er listen i Nordbo Huset nu 

taget ned, og tilmelding skal herefter være til mig på 

mail birhansen@live.dk eller på tlf./sms  

6168 8017. Da jeg er til konfirmation søndag hvor 

ugebrevet kommer, svarer jeg ikke denne dag :) 

Håber på mange hyggelige aftener i vores dejlige  

Nordbo Huset og glæder mig 

allerede til den 29. september. 
 

 Hilsen Birthe 

 

Sagt af Johnny 
Madsen 

Jeg husker tydeligt første gang jeg havde sex. Jeg har kvitteringen 

derhjemme endnu. 

— Johnny Madsen 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:birhansen@live.dk
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Tuborgs 
gulddame 
stiller bakken 
og drikker selv 
af flasken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Den nye gulddame                             den gamle gulddame 

Bodega 
videnskab! 

Tillægsbøde! 

Thø thø thø MARKETING FORKLARET ENKELT FOR KVINDER ..... 
 

Du er til en fest. Du får øje på en lækker fyr. Du går hen til ham og siger: "Jeg er 

temmelig god i sengen!"  

Det er Direct Marketing. 

 

Du er til en fest. Du får øje på en lækker fyr. Du spørger om du kan få hans mobil 

nummer. Den næste dag ringer Du ham op og siger: "Jeg er temmelig god i sengen!"  

Det er Tele Marketing. 

 

Du er med nogle veninder til en fest. Du får øje på en lækker fyr. En af dine veninder 

går hen til ham og siger: "Hende, der derhenne er temmelig god i sengen!"  

Det er Reklame. 

 

Du er til en fest. Du får øje på en lækker fyr. Du går hen til ham og opfrisker hans 

hukommelse: "Kan Du huske vores date for 2 uger siden og hvor god jeg var i 

sengen?" Det er Customer Relation Ship Management (CRM) 

 

Du er til en fest. Du får øje på en lækker fyr. Du går hen til ham og siger: "Jeg er 

temmelig god i sengen!" Derefter knapper du din bluse op og viser dine bryster.  

Det er Merchandise. 
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Du er til en fest. Du får øje på en lækker fyr. Du går hen til ham og fortæller hvor 

smagfuldt han er klædt og hvor godt han dufter. Så tænder du hans cigaret og 

skænker er glas vin for ham og siger: "Jeg er temmelig god i sengen!"  

Det er PR (Public Relation) 

 

MARKETING FOR MÆND: 

 

Du er til en fest. Du ser en lækker pige. Du går hen til hende og siger: "Jeg er 

temmelig god i sengen og desuden kan jeg hele natten uden pauser!"  

Det er i strid med gode markedsføringskik og yderst vildledende for forbrugeren 

og det er derfor forbudt ifølge Markedsføringsloven!  

 

Tovholder har 
ordet! 
 

 

”spis sammen”! 

 

Vi holder ”spis sammen” den 29. september klokken 17.30 

Menuen er denne gang. 

 
Hovedret: 

Gullasch, kartoffelmos, bagte 
grøntsager 

 
Dessert: 

Gammeldags æblekage med 
flødeskum 
 

Pris: 50 kr. inkl. 1 genstand. 

Betaling på mobile pay 6168 8017 eller kontant på 
dagen 

 
Hvis du har tid og lyst til at være med, så skriv dig på listen 
onsdag den 25. august eller tilmelding på mail 
birhansen@live.dk eller sms/tlf. 6168 8017 fra søndag den 26. 
september. Max 50 personer.   

Velbekomme 

mailto:birhansen@live.dk
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Medlemmerne 
har ordet! ”spis sammen” 

  

Hej Birthe 
  
Hvis vi skal have alt det kål til spis sammen, bliver det jo ikke sjovt 
om torsdagen til stole gymnastik. 
  
Medmindre øvelsen går ud på at klemme ballerne sammen for at 
holde på en lille prut. 
  
Jeg vil derfor foreslå dig nogle andre retter.: 
  
Frikadeller 
Bøf med løg 
Mørbrad i fad 
Koteletter i fad 
Ribbensteg 
Stribet flæsk 
Hamburgerryg 

Forloren hare. 
  
Tilbehør… ja jeg elsker salat men resten må du selv finde ud af. 
  
Dessert får jeg kun den sidste onsdag i hver måned, så det er dit 
problem. 
  

Mvh Jørn 
”ud i det blå” 

 

Du kan lige nå det! 

Vil du med på en dagsudflugt tværs over Jylland med temaet ”langs 

Kongeåen” er der stadig et par pladser i bussen. 

Program: Vi starter kl. 9 og kører i behageligt roligt tempo frem til 
turens stoppunkter. Vi overholder tiderne for frokosten og vi skal også 
finde tid til eftermiddagskaffen med LAGKAGE inden vi er retur omkring 
kl. 18. 

Prisen for turen er kr. 550 all inkl. dog ikke drikkevarer 

Bindende tilmelding til tovholder Bjarne Dueholm på mail 
kasserer@nordbosenior.dk eller sms til nr. 22608100 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Børne logik! Farmor bryder sig ikke om at tage solbad topløs. Det er fordi, hendes 

bryster er blevet løsagtige. 

Lykke, 6 år 

Morfar er så gammel, at han ikke længere kan huske, hvorfor han synes 

om kvinder. 

John, 7 år 

Bønder er li'som deres egen race, li'som håndværkere og forældre. 

Lars, 8 år 

 
Vigtig viden! Lørdag den 4. 

september skal du 

lige finde en 

alternativ vej, hvis 

du skal over bæltet i 

tidsrummet 10 til 14. 

Der afholdes nemlig 

cykelløbet Aarhus - 

Odense - 

København, og her skal cyklisterne altså over Lillebæltsbroen - den 

gamle af dem. 

Hele vejbanen er spærret i det tidsrum. Dog kan cykel- og gangstien 

stadig benyttes. 
Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 

 
 

Den sunde ret til 

et frokostmøde i 

”os der sparker 

dæk” 

Er du tilmeldt til 

næste 

frokostmøde, den 

1. september 2021 

kl. 12 i NORDBO 

HUSET, ellers kan du lige nå det. 

Send mail til tovholder Bjarne 

Dueholm på mail 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS 

til nr. 22608100. 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Sommer i 
Danmark 

 

 
 
 
 
 

STRANDLØVE! 

Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Tirsdag, den 31. august kl. 10 – krolf og petanque 
Tirsdag, den 31. august kl. 13.30 – Håndarbejde 
Onsdag, den 1. september kl. 12 – ”os der sparker dæk”  
Onsdag, den 1. september kl. 18 - cykelture 
Torsdag, den 2. september kl. 10 – travetur 
Torsdag, den 2. september kl. 13 – ”bevar DIG vel” 
Søndag, den 5. september – ugebrev for uge 36 
 

Konfirmander 
til undervisning 
på 
kirkegården! 

 

Jul på 
Fredericia 
Teater 

 Kom med til årets julekoncert – 

salget starter lige nu!  

Der er mange gode grunde til at 

glæde sig til jul, og her får I fire 

mere: Bjørg Gamst, Lars Mølsted, 

Mads Æbeløe Nielsen og Katrine 

Skovbo. Vi glæder os til at skrue 

helt op for julehyggen med ”Jul på 

teatret”!  



 

13 
 

NYHED fra 
vores 
samarbejds
-partner 

 

Intet er så skidt 
at det ikke er 
godt for noget! 

To bilister sad ved siden af 

hinanden i toget på vej mod 

byen. 

- Hvor er det skønt ikke selv at 

skulle køre, sagde den ene: - 

Her i toget kan man sidde 

behageligt og læse sin avis i 

fred og ro, og man behøver 
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ikke at ligge og rakke rundt efter en parkeringsplads. 

- Helt enig, sagde den anden: - Hvornår er det, du får dit kørekort 

tilbage? … 

 
Noget om 
havens frugter! Sådan plukker og opbevarer du 

havens æbler og pærer 

Ved du, hvornår og hvordan du skal plukke og opbevare dine 
æbler, så de holder i mange måneder? Læs også, hvilke 
sorter du skal dyrke for at have æbler på lager helt frem til 
foråret. 
Har du mange æbler eller pærer i haven, og opbevarer du dem rigtigt, 
kan du spise hjemmeavlet frugt frem til det tidlige forår. 

Plukning og opbevaring af æbler og pærer – sådan 
gør du 
Pluk æbler og pærer, når de let slipper træet 

Er æblerne plukket, før de er plukkemodne, får de ikke den rigtige 
smag.  

Pluk æbler og pærer lige inden, de er helt modne 
Jo længere tid frugten sidder på træet, jo kortere tid holder den, når 
den er plukket. 

Nedfaldsfrugt er ikke lig med modne æbler 
Det er ikke et tegn på, at æblerne er modne, når de første æbler falder 
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ned. De er ofte fulde af orm og falder ned ca. 2-3 uger før, æblerne er 
modne. 

Du kan ikke smage, om æblerne er plukkemodne 
For eksempel er et Ingrid Marie-æble surt, når det er klart til at blive 
plukket. Det får først sin aroma, når det er blevet plukket. 

Brug en frugtplukker 
Frugt må ikke få stød, så vær forsigtig, når du plukker. Stødt frugt 
kan ikke holde sig særligt længe. Sidder frugten højt, kan du bruge en 
frugtplukker på en lang stang, så du ikke skal ryste frugten ned. 

Spænd en plukkepose om maven 
Hvis du skal plukke meget frugt, kan en plukkepose til at spænde om 
maven være en god idé. Så behøver du ikke hele tiden kravle ned af 
stigen med et enkelt æble. Du kan også bruge en gammel taske, som 
du spænder om maven. 

Opbevar dine æbler, så de holder længst muligt 
Opbevar frugt fugtigt, køligt og frostfrit 
Stil kasser med æbler og pærer et fugtigt og køligt sted med så meget 
luftcirkulation rundt om som muligt, eventuelt på nordsiden af 
huset, og sørg for god overdækning, så kasserne holdes tørre i 
regnvejr. Sæt kasserne ind i for eksempel udhus eller garage, inden 
der kommer hård frost. Står de et sted med betongulv eller fliser, er 
det en god idé at hælde lidt vand på gulvet, så luftfugtigheden 
forbliver høj. 

Tilse kasserne jævnligt 
Fjern frugt, der er råddent. Et råddent æble kan smitte de andre 
æbler, og ødelægge en hel kasse. 

Undgå, at mus spiser dine æbler 
Har der først været mus i kasserne, er æblerne og pærerne ikke 
meget værd. Mus kan ikke kravle på hovedet, så stil for eksempel et 
betonrør på højkant, læg en plade henover og stil kassen med frugt 
på den. Så kan musene ikke komme til frugten. 

Hav flere æblesorter i haven – eller del med naboen 
Undgå for mange modne æbler i haven på en gang ved at have 
forskellige sorter i haven, som ikke modner på samme tid. For 
eksempel Discovery, som er modent i slutningen af august, Filippa, 
som giver æbler i september, og Elstar med æbler i oktober. Du kan 
også købe et familietræ med flere træsorter på, der modner på 
forskellige tidspunkter – eller du kan dele med naboerne, hvis I har 
forskellige æblesorter i haven. 

Læst af Bjarne Dueholm 
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Rigdom er 
mange ting! 

 

Ingen 
generations 
kløft 
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NYHED fra 
Kreds 
Trekanten 
 

Danske Seniorer 

Kreds Trekanten 
 

Medlemsmøde 
Mandag den 8. november 2021 kl. 13.30  
i Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding 

 
 Danske Seniorers direktør Katrine Lester giver et oplæg 
med emnet:  
 
 

”Danske Seniorer efter kongres og hvad så” 
 
 
 

                    Kaffebord og derefter 
 
 
 
Helge Bamse Madsen synger alle de kendte Flemming 
Bamse Jørgensen melodier, som man altid bliver i godt 
humør af. 
 
 
 

 
Pris for kaffebord 80 kr. 
 
Tilmelding til 
Kredsformand Bent Ginnerskov Jensen, mail: bentkoldingstofanet.dk, senest den 
1. november 
 

Hilsen 
Bent Ginnerskov Jensen 

Kredsformand – Danske Seniorer 
 

NORDBO 
SENIOR  
bustransport til 
arrangementet 

Ønsker du transport fra Nordbo Huset til Parkhallen I Kolding, kan du tilmelde 
dig på mail til kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til nr. 22608100 
 
Afgang fra Nordbo Huset kl. 12.30 
 
Hjemkomst til Nordbo Huset kl. 17.30 
 
Som altid! Ret til ændringer forbeholdes. 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
http://pngimg.com/download/89832
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Reserver 
datoen 
allerede nu 
 

    

 

MUSIK HAR ALTID HAFT EN MEGET STOR PLADS I HELGE 
STOLBERG MADSENS HJERTE. DEN STORE GLÆDE VED MUSIK 
MÆRKES TYDELIGT, NÅR HAN SPILLER, OG DET SMITTER. MEN 
GLÆDEN GÅR BEGGE VEJE - FOR PUBLIKUMS GLÆDE VED AT HØRE 
HAM SPILLE, ER DET, DER GIVER LYSTEN TIL AT REJSE PÅ KRYDS 
OG TVÆRS I LANDET FOR AT SPILLE. 
 
Helge Stolberg Madsen, der driver Egtved Camping, rejser land og 
rige rundt for at spille musik. Det vækker glæde hos publikum - men 
ikke mindst også hos Helge selv. 
 
 
I en lille båd, der gynger - sidder jeg og synger - synger om de ting, der 
gi'r livet værdi... 
Flemming "Bamse" Jørgensen kunne noget med at skabe 
iørefaldende melodier og fængende tekster. 
 
Helge Stolberg Madsen, der ejer Egtved Camping sammen med 
hustruen Lene, holder meget af Bamses sange og er også forsanger i 
Bamse-kopibandet "BamseMadsen Band". 
 
Jeg kan godt i en uge have både et spillejob på Frederiksberg en dag, 
næste dag i Nordjylland, og så på Lolland dagen efter igen. Jeg har 
godt nok kørt mange kilometer efterhånden, siger han med et grin. 

 
Men han gør det gerne. For han nyder at komme ud og spille. 
Fantastisk at mærke glæden 
Det er så fantastisk at se, hvordan musikken får folk til stille og roligt 
at tø op og efterhånden vugge og synge med, fortæller Helge Stolberg 
Madsen, der ofte oplever, at nogle af publikummerne til sidst ender 
med at danse rundt. 

 
Og det er lige netop dén slags oplevelser, der driver hans lyst, og det 
er dén slags, der gør, at han gerne kører land og rige rundt, selvom 
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han også har meget at se til med at drive campingpladsen ved Egtved 
sammen med sin kone. 
 
Men også på Egtved Camping kan Helge Stolberg Madsen opleves 
flere gange - ikke mindst ved flere af de faste lørdagskoncerter på 
pladsen, der finder sted sommeren over. Her plejer 400-500 
mennesker at tage plads foran scenen for at nyde tonerne af blandt 
andet en masse gode Bamse-sange. 
For Bamse-sange passer bare godt til campingfatteren med det 
musikalske hjerte. 
- Mange har fortalt mig, at jeg synger som Bamse, og nogle mener 
også, jeg ligner ham. Altså, hvor mange vink med en vognstang skal 
man have, kommenterer han selv i omtaler af sine koncerter. 
 

Danske Seniorer, Kreds Trekanten, har koncert med 
HelgeBamseMadsen mandag den 8. november 2021  
i Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding. 
 
Kl. 13.30 Indlæg ved direktør for Danske Seniorer Katrine Lester 
Kl. 14.30 kaffebord 
Kl. 15.00 koncert med Helge Bamse Madsen 
 

Pris for hele eftermiddagen   80 kr. 
 
Alle medlemmer af Danske Seniorer er velkommen 
 
Tilmelding til 
 
Bent Ginnerskov Jensen 
Formand 
Kreds Trekanten 
Danske Seniorer 
 
Senest den 1. november 2021 
 
På mail bentkolding@stofanet.dk 
 
 

Læst i 
patient 
journaler 

Efter at patienten er ophørt med at ryge, er hans lugt vendt tilbage. 

……….  

Patienten har slået venstre storetå, som næsten helt har løsnet sig.  

……….  

mailto:bentkolding@stofanet.dk
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Personalet må ikke trække den af, da det gør ondt. 

……….  

Fik dog besked om, at hjertet var i orden, men at hun skulle komme igen, 

hvis hun blev bevidstløs. 

……….  

Patienten har mandolinstor prostata. 

……….  

Dette er de patienter, der blev liggende på mit skrivebord. 

 

Skønheds 
konkurrence  

 

For damernes skyld, dette billede fra mændenes 
skønhedskonkurrence anno 1919 
 

 

Hvis du har en oplevelse, informationer eller andet, du vil dele med alle 
de andre medlemmer af NORDBO SENIOR, kan du sende det til 
kasserer@nordbosenior.dk, så kan det komme med i det næste 
ugebrev. 

Tovholder Bjarne Dueholm 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
Fredericia Krone Apotek:  
telefon 75923800 – mail: axeltorv@apoteket.dk  
Udbringning privat kun kr. 25,- ring 75 92 38 00 
v/Føtex City 
åben mandag – fredag kl. 8 – 19 
Lørdag kl. 8 - 18 
Vagt apotek – søndag og helligdage kl. 10-13 
Nymarksvej ved Brugsen 
Åben mandag – fredag kl. 9.30 – 18.00 
Lørdag kl. 9 – 14 
Sundhedshuset 
Åben mandag – fredag kl. 8 – 16.30 
Lørdag kl. 9 - 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 
 

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 
 

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


 

22 
 

Ingen er ansvarlig for din lykke! 

--- undtagen dig selv … 

Med venlig hilsen  

Nordbohuset 


