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Titel Meddelelse 

Formanden har 
ordet! 

 

Nu kommer lysene, nej ikke dagslyset, det må vi vente på lidt 

endnu, men lysene på husene, på træerne. Pynten i byen, i 

forretningerne. 

Det giver lyst til at se fremad, til traditionerne vi hver især har 

inden jul. 

Til at planlægge alle vore aktiviteter, som vi synes hører med. 

Go’ søndag, 
ugebrevet er 
oppe og klar til 
dig. 
Rigtig god 
læselyst. 

 

Ugebrev 
Uge 47 – 2021 
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Første søndag 
i advent! 

er den 
28.11.2021 

Advent indledes fjerde søndag før jul og varer til og med juleaften. 
De fire søndage frem til jul benævnes 
almindeligvis første, anden, tredje og fjerde advent (eller mere 

korrekt første, anden, tredje og 
fjerde søndag i advent). 

Tiden frem til juleaften beregnes 
på uens måde beroende på 
tradition. På nordlige halvkugle er 
det årets mørkeste tid, og mange 
hjem anvender under denne tid 
en adventskrans med fire, 
normalt levende lys, hvor et lys 

tændes for hver søndag i advent, som er nået. 

Adventskalender er en særskilt udformet kalender, som tæller 
dagene fra første december frem til jul, så trods navnet er den 
uberoende af hvornår advent falder. Den er populær blandt børn 
og kaldes tillige julekalender. 

Læst af Bjarne Dueholm 
 

Efter 
kommunal-
valget er 
overstået, og 
udvalgspos-
terne er 
fordelt, er det 
disse 
politikere der 
i de 
kommende 4 
år bestemmer 
forholdene 
for seniorerne 
i Fredericia 
Kommune  

Formanden Søren Larsen 

Senior- og 

socialudvalgets 

medlemmer: 

Formand Søren Larsen 

Næstformand Kirsten 

Hassing Nielsen 

Susanne Eilersen 

Cecilie Roed Schultz 

Bente Ankersen 

Vibe Dyhrberg 

Louis Lindholm 

https://da.wikipedia.org/wiki/Juleaften
https://da.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rste_s%C3%B8ndag_i_advent
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Anden_s%C3%B8ndag_i_advent&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tredje_s%C3%B8ndag_i_advent&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Fjerde_s%C3%B8ndag_i_advent&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordlige_halvkugle
https://da.wikipedia.org/wiki/Adventskrans
https://da.wikipedia.org/wiki/Levende_lys
https://da.wikipedia.org/wiki/Adventskalender
https://da.wikipedia.org/wiki/Julekalender
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Fredericia i 
efterårsdragt! 

Stien ved Prinsens Port mod Landsoldats Pladsen 
 

Guld i 
gemmerne? Dine gamle malerier kan 

være penge værd. 

Værdifulde kunstværker er langt mere end Picasso og 

Hammershøi.  

Her får du kunsthandlerens guide til, hvordan du leder efter 
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guld i gemmerne. 
 

Du har måske spekuleret på, om malerierne i stuen er noget værd. 

Og der kan faktisk godt være penge i kunstværkerne, selv om de ikke er 

lavet af Picasso eller van Gogh. 

Nogle gange er det bedre at have et topmaleri af en mindre kendt 

kunstner, end det er at have et lidt mere sløjt maleri af en af de store. Så 

der kan sagtens være gode summer i de navne, der måske ikke klinger så 

velkendte. 

Mode i malerier 
Det kan dog være svært at tale om malerier som noget generelt, da 

forskellige teknikker og materialer har været på mode på forskellige 

tidspunkter. Man anbefaler derfor, at man starter med at søge information 

om kunstneren på nettet. Især for ældre malerier, der er lavet før 1950, er 

det næsten altid en afgørende faktor, om maleren har gået på 

kunstakademiet. 

Det er ligesom en tømrer, der bruger flere år som lærling, før han bygger 

et hus. Det samme gælder håndværket for malere, der skal lære at sætte 

farver og penselstrøg sammen. 

En god indikation på værdi er som regel også, om kunstneren bag 

maleriet har været populær igennem tiden. Det afsløres ofte på bagsiden, 

hvor efterladte udstillingsetiketter, voksmærker eller auktionsnumre 

viser, at maleriet er blevet handlet før. 

Generelt er slitage og et mere støvet look også et tegn på ægthed, og det 

behøver ikke gøre maleriet værdiløst, at der er ridser eller skrammer. 

Omvendt risikerer et medtaget maleri at medføre en massiv 

ekstraregning, hvis det senere skal restaureres af en uddannet 

konservator, og derfor kan slidte malerier i nogle tilfælde skræmme 

potentielle købere væk. 

Perfekt genbrugsvare 

Men overordnet er malerier en type produkt, der egner sig godt til at 

blive solgt brugt.  

Malerier er perfekte som brugt varer, fordi du kan bruge dem, samtidig 

med at de faktisk står urørt. Den eneste undtagelse er, hvis du storryger i 

den stue, maleriet hænger i, eller hvis det hænger i meget lys.  

I 2020 blev der oprettet over 75.000 forskellige annoncer i kategorien 

“malerier” på DBA, hvilket betyder, at kategorien er blandt de ti procent 

mest aktive på platformen. 

Hvor ting normalt mister værdi, når de bliver pakket ud og brugt, så 

gælder det ikke nødvendigvis malerier, som tværtimod kan stige i værdi, 

selv om du har dem hængende. 

Hvis det utrænede kunstøje ikke rækker til at vurdere, om dine malerier 
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er noget værd, er der heldigvis ofte hjælp at hente hos de professionelle. 

Man kan nemlig godt række ud til kunsthandlere eller auktionshuse, som 

i mange tilfælde gerne hjælper uden betaling. 

Det er en rigtig god idé at henvende sig til nogen, der arbejder med det 

professionelt. I dag kan det jo som regel også klares på mail, hvor man 

sender et foto af kunstværket. 

Læst af Bjarne Dueholm 

Lidt annoncer 
til et smil! 

Utroligt hvad folk skriver...  
 
Pladesmed søges til autoværksted - Vi forhandler Honda og Daihatsu, 
men laver skader på alle mærker.... 
 
Bulldog sælges. 2 år, Spiser det meste, og kan også lide børn. 
 
Skabsfryser sælges, 2 år gammel. Lavet til 2-3 personer. 
 
Ældre dame eller herrecykel købes billigt. 
 
Søges: En person, som kan passe heste, der hverken ryger eller 
drikker, 3 eftermiddage om ugen. 
 
Lejlighed med udsigt over grønt område og parketgulv sælges. 
 
Workout - vi opbygger kroppe, som holder livet ud. 
 
Bjørks Busrejser - et alternativ til en hyggelig ferie. 
 
Billetmærke: Jeg er 27 år, for tiden desværre i fængsel. Altid ærlig. 
Mig ved du altid, hvor du har.... 
 
En hyggelig og billig restaurant. Fine retter serveret af 
appetitvækkende servitricer. 
 
Dagens menu: Kalkun 70,- kr. Kylling 65,-. Børn 30,-  
 
Her har du chancen for at få piercet dine ører og få et par ekstra 
med hjem inkluderet i prisen. 
 
Hotellet har bowlingbane, tennisbaner, komfortable senge og andre 
atletiske faciliteter  
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En epoke 
slutter 
snart. 

Frøken Klokken ringer af og lægger 

på efter 82 år. 

Den 30. november afsluttes en 82-årig lang karriere. Frøken Klokken stempler ud 

for sidste gang. 

Det skriver teleselskabet TDC i en pressemeddelelse. 

Tjenesten har givet det præcise klokkeslæt til danskerne siden 1939. 

TDC udfaser Frøken Klokken, fordi hun ikke bliver brugt så meget mere. Samt 

fordi virksomheden er ved at modernisere sin infrastruktur. 

- Som en naturlig følge af den digitale udvikling er der i dag en række 

telefonservices, der ikke bliver brugt i lige så høj grad som tidligere, og som har 

et højt strømforbrug. Det gælder blandt andet Frøken Klokken. 

- Antallet af brugere på tjenesten har været stødt faldende over de seneste år, da 

funktionaliteten er overtaget af eksempelvis mobiltelefoner, siger kommerciel 

direktør i TDC NET. 

Idéen kom fra Sverige, hvor en lignende service havde stor succes. Og det blev 

den også i Danmark, hvor 11,6 millioner danskere ringede til Frøken Klokken det 

første år. 

I starten var Frøken Klokken forbeholdt teleselskabet Kjøbenhavns Telefon 

Aktieselskabs kunder. Men i takt med at telefoncentralerne blev automatiseret, 

blev servicen udbredt, og hele landet kunne snart ringe 0055 og få det aktuelle 

klokkeslæt. 

- Før Frøken Klokken måtte danskerne bruge de mere analoge metoder, hvis de 

ville have stillet armbånds- eller bornholmeruret. I København havde man på Skt. 

Nikolaj Kirke og senere på et pakhus i Frihavnen monteret en slags kugle, som 

hver dag klokken 12 middag faldt ned. 

- Senere hjalp telegrafen med at få urene til at slå i takt. Men telefonen var det 

første og største gennembrud for elektrisk og lynhurtig kommunikation helt ud i 

hjemmene. Og med tiden mellem stort set alle danskere", siger udstillingschefen 

hos ENIGMA - museum for post, tele og kommunikation. 

Frøken Klokken har gennem tiden haft to stemmer, den første tilhørte Anna Edith 

Sommer-Jensen, og ved et systemskifte i 1970 blev det Marianne Gerners 

stemme, der fortalte, hvad klokken var. 

Frøken Klokken træffes frem til 30. november på telefonnummer 70101155. 
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Læst af Bjarne Dueholm 

Bartender op 
oplæring! 

To døvstumme brødre kom på stampubben. 
Den unge bartender fik oplæring af chefen: 
- "Tommel op betyder 1 Jægermester, tommelen ned betyder 1 
vodka." 
Så gik chefen og de døvstumme begyndte at bestille... 
Efter en stund blev de siddende med munden på vid gab og sad 
sådan længe. Bartenderen blev ængstelig og ringede til chefen: 
- "De sidder bare og gaber, skal jeg ringe til lægen?" 
- "Hvor meget har de drukket?" 
- "7 Jæger og 4 vodka hver!" 
- "Nåee, sagde chefen, så synger de bare!" 

 
Tovholder har 
ordet! 
 

 

”spis sammen” 

Sidste ”spis sammen” aften i 2021 er 

på onsdag den 24. 

november. Nøjagtig 

en måned før 

juleaften. Derfor 

serveres julemenu og bordene pyntes   

med julepynt.  

Gætter på vi også skal 

synge en julesang eller 

to.  

Det bliver hyggeligt. 
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”spis sammen” i det nye år starter den 

26. januar 2022. 

Menuen her vil være de foreslåede 

brunkål med tilbehør. Dessert vil være 

frisk frugtsalat. 
 

Men først en hyggelig aften på onsdag. 

På hjerteligt gensyn  

Kender du 
svaret på disse 
spørgsmål? 

Er man et nul hvis man kommer før nummer 1? 

Hvor mange minutter varer et boligkvarter? 

Hvordan fejrer nudister fastelavn? 

Synes kannibaler at klovne smager sjovt? 

Kan ordblinde falde i staver? 

 
Ugens 
aktiviteter i 
Nordbo Senior 

Mandag, den 22. november kl. 10 - Bestyrelsesmøde 
Tirsdag, den 23. november kl. 9.30 – Håndarbejde 
Tirsdag, den 23. november kl. 14 – Tirsdagsklubben  
                                                                                 TEMA: ”Glimt før Glemsel” 
Onsdag, den 24. november kl. 17.30 – ”spis sammen” 
Torsdag, den 25. november Nordbo Huset udlejet til anden side 
Torsdag, den 25. november kl. 10 – traveture 

Torsdag, den 25. november kl. 13 – ”bevar DIG vel” AFLYST 
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Hvem der? U 
d 
s 
i 
g 
t 
 
t 
i 
l 
 
j 
u 
l 
e 
m 
å 
n 
e 
d 
e 
n 

lige om hjørnet! 

Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 

 

Næste møde i mandeklubben er 

onsdag, den 8. december kl. 12 i 

NORDBO HUSET. 
Det bliver julet,- det bliver hyggeligt, - det bliver 

sjovt, - det bliver sidste frokostmøde i året 2021 i 

dette herreselskab. 

Vi prøver om vi kan få den indre nisse frem i os 

alle, og få sat et ekstra gear i julestemningen.  

Frokosten bliver præget af julens lækkerier, krydret 

med en god øl og en lille snaps.  

Prisen er kr. 75 for mad + kr. 10 pr. genstand, øl 

vand eller snaps.  
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Hvis alt går vel, laver vi også en lille julequis, pris 

kr. 10, hvor vinderen får en unik julegave. 

Du kan allerede nu tilmelde dig til arrangementet 

ved at sende en mail til kasserer@nordbosenior.dk , 

sidste tilmelding er sat til den 6. december. 

HUSK! 

Som altid – ret til ændringer forbeholdes!! 

 

Tovholder har 
ordet! 
”os der sparker 
dæk” 
 

 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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Så nærmer 
tiden sig! 

 

Lions Club, 
Mødrehjælpen, 
Veteranhjemmet 
i Fredericia og 
Børnenes Jul i 
Fredericia stå 
bag dette 
initiativ i år 

Nu er 
julelotteriet 
på banen 
igen i 
Fredericia 
 
 
 
 
 

”Fredericia hjælper Fredericia” 
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I disse corona 
vaccine tider! 

 
Flyver 
vittigheder! 
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Fra sygehus-
journalerne! 

Synes, at han tisser godt. Som en hest, ifølge eget udsagn. 
----------  
Patient med ansigtseksem. Hudbesvær i forbindelse med at han 
anvender underbukser. 
----------  
Hvad hans impotens angår, fortsætter vi medicineringen og lader 
hans hustru behandle ham. 
----------- 
Hun har ingen kuldegysninger, men hendes mand oplyser, at hun var 
meget hed i sengen i nat. 

Undskyld-
ninger er 
der nok a’! 

 
Forstå det 
engelske sprog 
på jysk! 

Engelskkursus for jyder. 

He followed a bad road for a while. - Han blev forlovet med en 
baderotte i Forevejle 

He was the lucky owner of a hankerchief - Han var lukket inde i ovnen 
på et hangarskib. 

Somewhere a voice was calling. - Sommervejr i Vojens og Kolding. 

It was long ago in the deep south - Der var langt at gå i den dybe sovs. 

How did you sleep in the far west. - Hvordan sidder slipset i din fars 
vest. 

He went peaceful round the corner. - Han gik pissefuld rundt i kornet. 

He did not know the composer, but it was certainly not Cole Porter. - 
Han vidste ikke hvad de kom i poserne, men det var sandelig ikke kolde 
portere. 

My father is nice. - Min far er nisse. 

To be or not to be, that’s the question. - To bier fløj sammen, den ene 
kvæstedes. 
He went up and down at the staircase. - Han vendte op og ned på 
stærekassen 

 
Oversigt over 
aktiviteter der 

Dato Aktivitet Tilmelding til: Sidste frist Pris 

07.12.21. Årets julefrokost for 
Nordbo Seniorer 

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

30.11.21. Gratis 

mailto:benny.lauridsen@mail.dk
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kræver din 
aktive 
tilmelding 

08.12.21 ”os der sparker dæk” 
juleafslutning 

kasserer@nordbosenior.dk eller SMS til 22608100 06.12.21 75 kr. + det 
løse 
 

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 

 

 

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  
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 

 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk
mailto:benny.lauridsen@mail.dk
mailto:kasserer@nordbosenior.dk
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 
 

 

Hvis der er is i november, der kan bære en 

and, er der siden kun søle og slud i vort land! 

Mvh Nordbohuset 

mailto:kasserer@nordbosenior.dk

