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Titel Meddelelse 

Formanden har 
ordet! 

 

Ud og se med DSB, 

har nogle sikkert hørt.  

Jeg kan kun bekræfte at 

det giver specielle 

oplevelser.  

Jeg har lige været i Århus 

en fredag eftermiddag. På dette tidspunkt er der ofte mange mennesker 

med toget. Jeg fandt en plads og opdagede, at toget kørt til CPH 

lufthavn.  

Jeg susede ud af toget og spurgte en DSB ansat  

om toget kørte til Århus, ja det er bare en fejl sagde han 

noncelant. 

Tidligere har jeg været i København og skulle være 

hjemme kl. 1.30. Imidlertid havde der været et uheld på 

Fyn, så vi blev sat af i Odense, der ville komme togbusser, 

men man vidste ikke hvornår. Vi ventede og ventede og 

der kom ikke yderlig 

information. Kl. 3.00 

susede en taxa ind og 

ud steg en DSB ansat. 

Han blev antastet. Han skulle køre 

det næste tog til Fredericia, fint vi 

tager med, men der blev stadig ikke 

givet information over højtalerne.  

Det skal samtidig bemærkes at vi så 3 lange godstog suse forbi, gud ved 

hvor de kørte hen, når persontog ikke kunne køre.  

Vi var hjemme kl. 3.30 og en oplevelse rigere.   

Ugebrev 
Uge 41 – 2021 
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Når det ringer 
på døren! Velkommen  

til  
Halloween 

! 

! 

 

 

D’ er fa.me 
uuuuHHHyyygggeli ! 

 

Tovholder har 
ordet! 
 

 

Så går vi i gang. 
Første eftermiddag i tirsdagsklubben er på tirsdag, hvor Vigand 

Rasmussen og Nina Damsgaard fortæller om fortiden på Munkebjerg 

med svævebane og rullende trappe. 

Bestyrelsen sørger for at vi får kaffe, så alt er som det har været de sidste 

20 år. 

Men – skal det være som det plejer 

fremover, håber vi at vi kan 

genoptage ordningen med at I skriver 

jer på listen til at bage og hjælpe med 

at lave kaffe. 

Der er lavet et spændende program 

for efteråret, så hvis I hjælper med 

kaffe og brød kan vi se frem til de 

sædvanlige hyggelige eftermiddage i 

”Tirsdagsklubben”.  

Benny 



 

3 
 

Tovholder har 
ordet! 

 

 

Der er nu 12 tilmeldt turen. Vi tager bus nr. 6 
fra Treldevej kl. 08:30 
Efter rundstykker og en “øjenåbner” er vi godt 
rustet til turen til Nordbo, hvor vi forventer at 
være ca. kl. 14:00 

 

Tovholder Bent Iversen 

De kære børn 
Regnekunst! 

Teenageren skulle i byen fredag aften og siger til sin far: 
- Far, kan du veksle to 50’ere? 
Far: - Til hvad? 
Teenageren: - Til en 500-lap! 
 

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” 
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        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: bentkolding@stofanet.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. 

 

 
Ved lægen 
 

 

Patienten kommer op til lægen med det problem at 
synet har ændret sig. 
Patienten: - Doktor, du må gøre et eller andet. Jeg er 
begyndt at se dobbelt. 
Lægen: - Du må hellere lægge dig op på briksen. 
Patienten: - Hvilken en af dem? 

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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Tovholder har 
ordet! 
 
 

 

Spis Sammen! 

 

Vi holder Spis Sammen  

den 27. oktober klokken 17.30 

 

Menuen er denne gang. 

 

Hovedret: 

Frikadeller, stuvet spidskål, rødbeder, 

kartofler 

 

  

Dessert: 

Citronfromage 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 29. september eller tilmelding på mail 

birhansen@live.dk eller sms/tlf. 6168 8017 fra søndag, den 

26. september 

Max. 60 personer 

Velbekomme                     

 
Det har 
konsekvenser! 

KURT, HAR DU NOGENSINDE 

VÆRET FULDSTÆNDIG ÆRLIG I 

ET SKÆNDRI MED DIN KONE? 

- Ja, vil du se arret? 

-  

mailto:birhansen@live.dk
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Tovholder har 
ordet! 
 

 

”Spis Sammen” den 27. oktober. 
I dag, den 6. oktober, er der 49 personer der gerne vil være med til Spis 

Sammen den 27. oktober. Der er derfor plads til flere hvis nogen skulle 

få tid og lyst til at være med.  

Tilmelding sker til mig på mail birhansen@live.dk eller 

tlf./sms 6168 8017. 
Se menu og yderligere informationer andet sted i ugebrevet. 
 

Vores ”spis sammen”, den 29. september, gik som altid hyggeligt og 

muntert, snakken går fra der trædes ind i Nordbo Huset til der bliver sagt 

tak for i aften.  

Flere nye ansigter er kommet til og det er et stort plus. Mange af de nye 

gav efterfølgende udtryk for at det havde været vældig hyggeligt.  

Håber at se jer igen, og håber at alle ” de gamle” vil blive ved med at 

bakke op om denne aften. 

Mange havde taget sangforslag med, og vi prøvede kræfter med nye 

sange, vi skal nok få dem lært, når bare der er vers nok.  

Tak for en god aften. 

 

Hilsen Birthe 
 

Glemme-
hylden! 

Hvem har 
glemt sin 
trøje? 

Sagt af 
sangeren, 
kunstneren og 
maleren – 
Johnny 
Madsen 

 

Min far sagde altid: Johnny, du bliver sgu aldrig til 

noget. Du kan lige så godt tage til Sjælland. 

— Johnny Madsen 

Grunden til at kvinder snorker er, at de spoler båndet 

tilbage. 

— Johnny Madsen 

En gentleman er en mand, der kan spille banjo, men 

som alligevel lader være. 

— Johnny Madsen 

mailto:birhansen@live.dk
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Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 

 
 

Det var IKKE bare en middag, men det var en 

OPLEVELSE! 

18 mænd var samlet en dejlig eftermiddag i 

NORDBO HUSET omkring emnet ”VILDT” 

  
Salen i Nordbo Huset 

blev til en jagtstue inden 

”os der sparker dæk” 

indtog lokalet. 

Bordet var pyntet med 

gevir, grønt og 

blomster i efterårets 

farver. 

6 jagthornblæsere fra 

Vejle Jagtforenings 

blæsergruppe Hallali var 

en stor del af dagens 

spændende indslag.  

Vi blev indført i betyd-

ningen af hornsignalerne 

som anvendes før, under 

og efter dagens jagt.  

Et vigtigt indslag, når ”os der sparker 
dæk” samles er jo menuen.  
Denne dag var der dyrekølle med 
tilbehør på menuen, efterfuldt af 
kaffe og brunsviger. Dertil 
drikkevarer af det populære mærke 
”ad libitum” 

Om blæsergruppen Hallali 

Musik og glade toner hører ikke kun til i stilfulde rammer som 

koncertsale og operahuse, udført af halv- eller helprofessionelle 

musikere. Den frie natur og de åbne vidder har deres egne klange, 
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fremført af ganske almindelige mennesker 

uden særlig musikalsk skoling. At kunne blæse 

på jagthorn er ikke kun forbeholdt 

naturtalenter og mennesker fra hjem med 

klaver. Naturligvis har nogle nemmere ved at 

lære kunsten end andre - men læres kan det! 

Kendskab til noder er heller ingen forudsætning. Der undervises 

efter "naturmetoden" - altså hovedsageligt efter gehør, hvor 

samspillet i gruppen prioriteres højest. 

Idégrundlag: 
Kammeratligt samvær 

omkring en interesse, der 
også er til glæde for andre 

end udøverne. Det er det 
primære element for 

Blæsergruppen Hallali's 

medlemmer, som alle er 
engagerede naturfolk og de 

fleste endog aktive jægere. 

Formål: 
At udvikle kendskabet til jagthornsblæsning blandt Vejle 

Jagtforenings medlemmer. 
At dygtiggøre blæsergruppens eksisterende medlemmer gennem 

regelmæssig træning under kyndig vejledning og ledelse. 

At introducere nye jagthornsblæsere til jagthornets historie og 
gennem træning dygtiggøre nye jagthornsblæsere til senere 

optagelse i blæsergruppen Hallali. 

At udvikle kammeratskabet mellem jagthornsblæsere i Vejle 
Jagtforening 

At deltage i Jæger Forbundets arrangementer for jagthornsblæsere. 
At promovere Vejle Jagtforening gennem deltagelse i offentlige 

arrangementer som f.eks.. "Green Games" og "Eventyr På Slottet" 

ude på Tirsbæk Gods samt andre relaterede arrangementer. 
At bidrage med jagthornsblæsning i forbindelse med mærkedage og 

arrangementer i Vejle Jagtforenings regi. En serviceydelse for Vejle 

Jagtforenings medlemmer, hvor blæsergruppen underholder og 
giver prøver på sin kunnen. Dog under forudsætning af at 
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blæsergruppen er i stand til at samle et tilfredsstillende antal 

blæsere. Mindre honorar til dækning af kørsel må påregnes ( 500 - 

700 kr) per gang. Se kalender for information om hvornår der øves. 

Information og kontakt 
Jan Haugsted Petersen, Højderyggen 15, 7120 Vejle Ø 

Mobil: 4070 7808 

 

Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Tirsdag, den 12. oktober kl. 9.30 - Håndarbejde 
Tirsdag, den 12. oktober kl. 14 – ”Tirsdagsklubben”  

TEMA: Munkebjergs svævebane og rullende trappe. 
Onsdag, den 13. oktober kl. 9 – ”ud i det blå” ”Berømte runesten” 
Torsdag, den 14. oktober kl. 10 – travetur fra Trelde Næs til Nordbo 
Huset 
Torsdag, den 14. oktober kl. 13 – ”bevar DIG vel” 
Søndag, den 17. oktober kl. 10 – ugebrev for uge 42 
Søndag, den 17. oktober kl. 13.30 – ”Vi støtter kulturen” Sønderborg 
 

Pas nu på! 
Vigtig besked! Har du NemID?  

Hvis ja, kommer der snart et informationsbrev til dig og de over 5 
millioner andre NemID-brugere om MitID. 

Informationsbrevet 

Brevet sendes med Digital Post, som du kan læse på borger.dk eller i 
din e-Boks. 

I brevet står der, hvordan du får MitID. Der er fem forskellige breve. 
Hvad du præcis skal gøre afhænger af, om du har netbank eller ej, og 
om du først skal opdatere dine oplysninger i NemID eller ej. Derfor 
er brevene målrettet til dig. 

Brevet sendes ud fordelt på tre dage; onsdag til fredag den 6.-8. 
oktober. 

Er du fritaget for Digital Post, modtager du brevet med almindelig 
brevpost i dagene herefter. 

Svindlerne har også travlt 

Desværre kan digitale svindlere finde på at efterligne og udnytte 
overgangen fra NemID til MitID – og forsøge at franarre dig dine 
personoplysninger. Du kan blive udsat for falske e-mails, sms’er eller 
opkald, hvor du opfordres til at klikke på forkerte links eller afgive 
dine NemID-oplysninger, før du kan få MitID. 
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Vær opmærksom på, at: 

• Du modtager kun brevet via Digital Post, som læses på 
borger.dk eller i e-Boks. 

• Du modtager brevet enten den 6., 7. eller 8. oktober 2021. 

• Digitaliseringsstyrelsen eller bankerne anmoder hverken om 
NemID, MitID eller andre log-in-informationer via e-mail, sms 
eller opkald. 

OBS! OBS! OBS! 

Inden du skal gøre noget som helst, vil du via din 
netbank få meddelelse om, hvornår det er din tur 
til at skifte fra NemID til MitID. Inden du har den 
besked, skal du IKKE gøre noget andet end det du 
plejer med NemID. 

 

Læst af Bjarne Dueholm 
 

 Gør haven klar til vinteren 
Efteråret er over os, og det 
er tid til at gøre haven klar 
til vinteren. Her finder du 
tjeklisten med alt det, du 
ikke må glemme, når du 
lukker sommerhaven ned. 
Der er også ekstra tips til, 
hvordan du gør den rigtig 
vinterhyggelig. 

Når efteråret banker på døren, er det tid til at overveje 
afslutningen på havesæsonen. Jorden bliver blød, græsset stopper 
med at gro, og vejret slår om i mere regn og rusk. For at sikre, at 
dine ting kan klare vinteren og bevarer deres glans, skal du bruge 
et par beskyttende foranstaltninger. 
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Herunder har vi lavet en liste over alt det, du skal huske, når du 
lukker haven ned, og hvordan du gør den ekstra fin til vinteren. 

Beskyt grillen 

Havens pièce de résistance 
er naturligvis grillen, og 
selvom grill normalt er 
fremstillet i materialer, der 
kan klare hårdt vejr, 
optimerer du dens levetid 
ved at dække den med et overtræk. 

Der findes grillovertræk i forskellige prisklasser. Størrelsen har 
betydning for prisen, men også materialekvaliteten hænger normalt 
sammen med prisen. Vælg et overtræk, der passer til din grill. 

Møbler og hynder 

Nøjagtig som grillen bør havemøbler beskyttes med overtræk, 
uanset om møblerne er fremstillede af rotting, træ eller plastic. Alle 
materialer ældes, og is, fugt og sollys fremskynder processen. 

Man kan købe beskyttende overtræk i butikker, men du kan også 
bruge en presenning i god kvalitet. Sørg for at stramme den til, så 
den ikke kan flyve af. 

Hynder bør opbevares beskyttet, så de ikke bliver bolig for rotter, 
mus eller mug. En hyndeboks i et tørt skur er et velegnet sted. 

Produkttips! Denne hyndeboks af syntetisk rotting er både 
prisvenlig og pæn. 

Vinteropbevaring af havemaskinerne 

Nu er det tid til at stille plæneklippere, robotplæneklippere, 
grensakse og andre haveredskaber væk. 

https://www.pricerunner.dk/cl/659/Grill-tilbehoer?attr_55158737=58880400
https://www.pricerunner.dk/cl/347/Havetilbehoer?q=tarpaulin
https://www.pricerunner.dk/cl/499/Havemoebler?attr_54879548=54879553
https://www.pricerunner.dk/cl/1296/Udhuse?attr_57189124=57189126
https://www.pricerunner.dk/pl/499-5155919/Havemoebler/tectake-Stockholm-Hyndeboks-Sammenlign-Priser
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I forbindelse med at du tager dem ind, bør du gennemføre et 
mindre "serviceeftersyn". Rengør dem grundigt, fyld olie på, hvor 
det er nødvendigt, klap de maskiner sammen, der kan gøres 
mindre, og stil dem et sted, der er beskyttet mod vejret. Der findes 
også overtræk til de forskellige havemaskiner, så de er helgarderet 
til de kolde tider. 

Nogle maskiner bør ikke opbevares steder, hvor de kan blive udsat 
for frostgrader, det kan for eksempel højtryksrensere ikke tåle – 
desuden bør batterier og elektrisk værktøj opbevares i et opvarmet 
rum. 

Vinteropbevaring af trampolinen 

Trampoliner, der flyver væk i en efterårsstorm, er ikke noget 
usædvanligt syn. De bliver ofte flået i stykker og risikerer desuden 
at skade omgivelserne. Mange prøver at undgå det ved at fastgøre 
trampolinen til stakittet, så den ikke flyver væk, men det er 
sjældent tilstrækkeligt. 

Det bedste du kan gøre, er at skille trampolinen ad og opbevare 
den i skuret for vinteren. Så slipper du for at bekymre dig over, om 
den flyver væk, og desuden forlænger det dens levetid. Det er 
måske ikke så sjovt at stå og skille den ad for derefter at samle den 
igen til foråret. Men det er sjovere end at skulle reparere stakittet 
eller købe en ny trampolin, fordi den gamle gik i stykker. 

Pas på dine planter 
Nogle planter skal beskæres om efteråret, og andre bør dækkes til. 
Fjern visne grene, beskær hække let, så de får en pæn form, og 
mange bærbuske kan også beskæres om efteråret. Sarte planter 
bør dog beskæres i JAS-månederne (juli, august, september). 

Der findes også planter, som skal plantes ud om efteråret, for 
eksempel er det nu tid til at trække i havehandskerne, hvis du vil 
have løg til foråret. 

https://www.pricerunner.dk/cl/1467/Havemaskine-tilbehoer?attr_60484537=60484540
https://www.pricerunner.dk/cl/348/Haveredskaber?attr_49939112=60474616
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Tips til efterårsplantning: 

• Tulipaner – Få en smuk forårshave ved at sætte 
tulipanløgene nu. 

• Ramsløg, forårsløg og gulerødder – Superlækkert at have til 
salaten eller madlavningen om foråret. Ramsløg og 
forårsløg bør lægges i oktober. Gulerødder kan sås, så 
længe der ikke er frost i jorden. 

• Barrodsplanter – Skal du plante hæk (med bare eller nøgne 
rødder), skal du gøre det om efteråret. 

• Frugttræer – Det er ikke noget problem at plante frugttræer 
om efteråret. De er også et smukt syn i haven, når de 
sætter plade om foråret. 

• Roser – Kan for det meste godt plantes om efteråret, men 
læs om den sort, du er interesseret i, for at sikre at den ikke 
har særlige krav. 

Har du flere tips til planter, der kan komme i jorden om efteråret? 
Skriv gerne en kommentar under denne artikel. 

Gør rent og pynt op 

Når alle småting og maskiner er ryddet til side, og møbler med 
mere er dækket til, er du klar til fase to: rengøring og dekoration. 
Hvis du bruger tid på at beskære, fjerne døde planter, hive ukrudt 
op, dekorere og pynte op, bliver det meget nemmere og sjovere at 
åbne haven igen til foråret. 

Efteråret er også den perfekte årstid til at tage sig af grenaffald. 
Hvis du har en kompostkværn derhjemme, slipper du for flere ture 
til genbrugspladsen med haveaffald, og i stedet får det en tur i 
kompostkværnen - og til gengæld får du flis, du kan strø i bedene. 
Eller lave røgspåner af til grillen. 

Du kan også tage den kæmpe bunke blade, du har revet eller blæst 
sammen med løvblæseren, og mulche den med plæneklipperen. 
Derefter strør du det i bedene som næring. Du kan også lægge et 
lag kompost mellem bladene og jorden. 

En lille tjekliste til oprydningen i haven 

https://www.pricerunner.dk/cl/120/Havemaskiner?attr_49939103=55240570
https://www.pricerunner.dk/cl/120/Havemaskiner?attr_49939103=49939107
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• Fjern ukrudt i bedene 

• Beskær visne grene 

• Formklip hårdføre buske 

• Saml overfløde blade sammen, og læg dem i komposten, eller 
kværn dem til brug som næring i bedene 

• Saml grene og kviste, der er blæst ned – eller af andre 
årsager er blevet liggende i haven – og hug dem til flis i en 
kompostkværn 

• Fej terrasse og drivhus rene 
Når haven ret ryddet op, er det tid til at dekorere. Du kan for 
eksempel hænge foderpladser op til dyrene, så du løbende får 
besøg af fugle, egern og andre smukke gæster, der hjælper med at 
give haven liv. 

Bind kranse og lav andet pynt med prydgræsser, mos, pinde og 
andre ting, du finder på jorden. Om efteråret har du også adgang til 
græskar i forskellige farver, som du kan dekorere med. Kål og lyng 
er også populære valg. 

Lys op for at skabe magi 

Nu er haven pæn og 
ryddelig. Men mangler 
stadig et trin. Efterårs- 
og vinterhaven kan 
blive mindst lige så 
indbydende og smuk 
som om sommeren 
med den rette 
belysning. Efteråret og 
vinteren er mørke, og 
du kan benytte mørket 
i kombination med lys fra udendørsbelysning til at skabe vilde 
effekter i haven. 

Har du adgang til IP-klassificerede stikkontakter i haven, kan du 
tilslutte elektrisk belysning (12-voltsbelysning kan du selv få lagt 

https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_60460197=60460199
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ud, hvis du vil). 230 volt kræver en fast installation, og så skal du 
have hjælp af en elektriker. Et andet alternativ er solcellebelysning, 
som ikke er nær så lysstærk, men på den anden side heller ikke 
kræver nogen kabler. Du kan selvfølgelig også blande de tre 
varianter. 

Belysning fås også i forskellige typer, og du kan eksempelvis bruge 
både spotlights, downlights, pullerter og lyskæder i en skønsom 
blanding for at give haven liv. 

Her er nogle eksempler på, hvordan du kan give dit hjem et løft 
med udendørs belysning: 

• Lys et træ op nedefra ved at rette et spotlight mod stammen 
og op mod undersiden af kronen. Det giver træet et stærkt 
udtryk. 

• Langs havegange vælger man ofte at sætte 
pullerter. Pullerter er lave stolper med indbygget belysning, 
som man fastgør i jorden. Hvis du ikke har trukket strøm 
langs havegangen, kan du i stedet vælge at placere en 
række solcellelamper langs hver side af gangen. 

• Ved at sætte lyskæder op i buskene, langs stakittet eller på 
terrassen giver du haven og terrassen et varmt og hyggeligt 
præg. 

• Det er vigtigt med belysning langs indkørslen, så du ikke 
bliver mødt af mørke, når du kommer hjem. I dag kan man 
få overvågningskameraer med indbyggede spotlights, 
hvilket er et godt alternativ, hvis du også vil øge 
sikkerheden og mindske risikoen for indbrud. Almindelige 
lygter på en stolpe er også pænt. Eller hvorfor ikke 

• Downlights langs med facaden er ret moderne og fremhæver 
også huset, når man kigger på det fra gaden. 

Vidste du forresten, at Philips Hue (smart belysning der kan styres 
fra mobilen) også fås til udendørs brug? Så kan du indstille 
forskellige scenarier, for eksempel at belysningen langs indkørslen 
skal tændes, når solen går ned, eller at havegangen skal lyses op, 
når du bevæger dig rundt i området. 

Læst af Bjarne Dueholm 

https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_59671592=59671605&attr_60460197=60460199
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?q=Spotlights
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_56941342=56941343&attr_60460197=60460199
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_60462500=60462502
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_56941324=56948037
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_60462500=60462502
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?attr_56941342=56941343&attr_60460197=60460199
https://www.pricerunner.dk/cl/460/Lamper?man_id=234817
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Måske er det 
det der skal 
til!! 

 
Kloge ord! Kun ved at skrive dårligt, kan man lære at skrive godt. 

----------  
Under de mest visne toppe findes de største gulerødder. 
 

Om kendte! 
Malene 

Schwartz’ 

gravsten: “Nu 

går jeg op og 

lægger mig” 
85-årige Malene Schwartz vil have Maude-citat på sit gravsted, når hun 

engang skal begraves ved Tibirke Kirke. 

 
Malene Schwartz afslører i sin nye erindringsbog “Kan hun selv gå herhen”, 

der udkom i sidste uge, at hun både har besluttet, hvor hun vil begraves, 

samt teksten på sin gravsten. 

Den 85-årige skuespiller vil bisættes, altså brændes og have sin urne sat ned 

på Tibirke Kirke ved Tisvilde, hvor hun både er født og altid har haft en tæt 

tilknytning til. 

“Foran kirken er der en plæne, hvor man kan få sin urne sat ned. Jeg har 

fundet et sted under et træ, som jeg håber, er ledigt til den tid. Der er den 

skønneste udsigt over mark og mose og Holløse bredning”, fortæller hun i 

bogen. 

I bogen fortæller hun også humoristisk, hvad der skal stå på det lille skilt, 

der skal være på gravstedet. Nemlig hendes navn og dato, samt det berømte 

Maude-citat fra Matador: “Nu går jeg op og lægger mig”! 
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Læst af Bjarne Dueholm 

 
Godt at vide! 

Nu hvor verden igen lukker op er dette måske vigtig viden for dig 
der skal en tur til Sri Lanka!! 

Mon det er det 
russiske 
ægtepar 
”Jegskagidigskajeg” 
 

Så er stillingen 
1 - 1 

 

Det var et gammelt ægtepar der 

kom gående på kirkegården.  

De gik og kiggede på gravstene da 

manden pludselig siger:  

"Jeg ved godt hvad der skal stå på 

din gravsten når du engang dør."  

"Hvad skal der så stå?", spørger 

konen.  

"Nu blev hun endelig tavs!"  

Det blev konen lidt sur over så hun 

gik lidt rundt for sig selv og 

surmulede. Lidt senere gik hun 

tilbage til manden og sagde: "Nu 

ved jeg også hvad der skal stå på 

din gravsten når du engang dør." 

Manden spurgte om hvad det så 

var der skulle stå på hans gravsten.  

" Jo ser du", sagde hun. "Nu blev 

han endelig stiv!" 

 

Familien hr og fru JEGSKAGIDIGSKAJEG 
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Gyldig 
undskyldning 

 

Oversigt over 
aktiviteter der 
kræver din 
aktive 
tilmelding 

Dato Aktivitet Tilmelding til: Sidste frist Pris 

13.10.21. ”ud i det blå” TEMA: 
Berømte runesten m.m. 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 11.10.21. Kr. 550 

14.10.21 TRELDE NÆS 
Travetur 

Bent Iversen tlf. 23 80 83 05 12.10.21 gratis 

17.10.21. ”Vi støtter kulturen” 
Sønderborg 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 
 

11.10.21. Kr. 150 

20.10.21. ”Vi støtter kulturen” 
Herning 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 
 

13.10.21 Kr. 150 

21.10.21. ”os der sparker dæk” 
Ålegilde 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 18.10.21. Kr. 250 

24.10.21. ”Vi støtter kulturen” 
Odense 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 
 

18.10.21. Kr. 150 

27.10.21. ”spis sammen” birhansen@live.dk eller på tlf./sms 6168 8017  Kr. 50 

07.11.21. Århus Amatørteater 
”Charlys Tante” 

benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

Hurtigst 
muligt 

Kr. 200 

08.11.21. Kreds Trekanten 
medlemsmøde 

bentkolding@stofanet.dk 01.11.21. Kr. 80 

08.11.21. Transport fra Nordbo 
Huset til Parkhallen i 
Kolding og retur i 
forbindelse med Kreds 
Trekantens 
medlemsmøde 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 01.11.21 Gratis 

07.12.21. Årets julefrokost for 
Nordbo Seniorer 

benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

30.11.21. Gratis 

09.12.21 Jul på Teatret – 
Julekoncert på 
Fredericia Teater 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 28.10.21 Kr. 285 + 
evt. tilkøb 

14.12.21. Juletur til Tønder benny.lauridsen@mail.dk  
eller tlf. 51326125 mellem kl. 18 - 20 

30.11.21 Bus kr. 140 
eller bus og 
frokost kr. 
290 

12.01.22. Nytårskoncert kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 25.10.21. Kr. 450 
 

 

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 

 

Vigtige telefonnumre: 
Alarmcentralen 112 
Politiet 114 
Lægevagten 70 11 07 07 
Fredericia Krone Apotek:  
telefon 75923800 – mail: axeltorv@apoteket.dk  

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:birhansen@live.dk
mailto:benny.lauridsen@mail.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:benny.lauridsen@mail.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:benny.lauridsen@mail.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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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
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Mvh Nordbohuset 
 


