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Efterskrift af ”Set og sket” 1986 – 2006
Tværfaglig Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup
Nærmere om klubudflugter kan klikkes ved presseindlæg.

Klubbens formål

Tværfagligt efterløns- og pensionistklub i Aulum - Haderup er et lokalt organisationsklub,
under L.O. faglige Seniorer i tidl. Ringkøbing amt, under Pensionisternes Samvirke af ældreorganisationer. Klubbens formål er fortsat at holde forbindelsen til denne befolkningsgruppe som har forladt arbejdsmarke-det, ligesom at udstede informationer over de
mange rettigheder som forekommer for ældre.
Ældre som har forladt arbejdsmarkedet er ikke af den grund sat udenfor indflydelse. Ældre med mange års livsgerningserfaringer kan i sin tredje alder være medvirkende til ældre ikke bliver et glemt og umyndiggjort folkefærd, som må tage sig til takke med alt af
myndigheders trufne beslutninger.
Klubben afholder samvær for medlemmer, med forskellige aktiviteter i Kastaniegården,
Aulum, hver anden onsdag formiddag kl. 9,00 - 11,30. (onsdage i ulige uger) Aktivitetsprogram 2011-12 Ved møder aflægges aktuel orientering over såvel interne som udefrakommende meldinger. Nye medlemmer indtegnes ved fremnøde på klubmødedag. Nærmere oplysninger gives ved bestyrelsen.
Siderne føres som et formidlingsorgan og opdateres løbende, over klubbens aktuelle
aktivitetsudførelser.
Hjemmesiden er påført link for det almene behov ved Herning kommune samt LOFaglige Seniorer
Klubbens domæne: www.aulumefterlonsklub.dk

Set og sket gennem årerne 1986 - 2014

Set og sket 1986-2006

I 2006 udgav Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i Aulum-Haderup et 20-års jubilæumsskrift under temanavnet: ”Set og sket 1986-2006” Denne jubilæumsskrift blev udgivet ved at klubben da skønnede, at efterlønner og pensionister jo er unge som er bleven
ældre, hvoraf flere ved den tid da kunne få glæde ved tilbageblik for klubaktiviteterne,
igennem klubbens første eksistens år.

Indhold ved resumé gennem årerne 2006-2014

Denne resumé folder gennem årerne 2006-2014 er ikke nogen jubilæumsskrift, men et
tillægsskrift ved det tidligere udgivet jubilæumsskrift, som sammen giver prægning ved
udtræk af klubbens aktiviteter gennem årerne 1986 - 2014
Igennem årerne 2006 - 2014 er klubaktiviteterne forekomne uændret, ligesom medlemstallet ved såvel frafald som tilgang stort set er uændret. Derimod forekom et par turbulens år ved uventet skulle finde nyt opholdssted for klubaktiviteter, som med tiden faldt
til ro ved det nuværende opholdssted i Kastaniegården. Vedrørende denne turbulente
periode, fremkommer ved herunder indsatte pressemeddelelser.
Ved en generalforsamling blev vedtaget, at klubben fremover ophører med at fører håndskrevne forhandlingsprotokol, da tiderne har udviklet sig til bedre og mere praktisk IT
arkivering, for diverse klub aktiver.
Ligeledes har klubben skiftet formand, da Anders Kjær efter 12 år som formand, ikke
ønskede at fortsætte hermed. Som ny og nuværende formand blev valgt Anders Nielsen.

Fra klubbens materialearkiv
Ved gennemgang af klubbens materialearkiv, nævnes herfra hovedpunkterne ved klubarkiv gennem nævnte år, dels ved presseindlæg samt enkelte fotooptagelser.
Ikke mindst, satte det herunder viste presseindlæg med klubbens skarpe holdning for
ubegrundet opsigelse af opholdssted ved ”Festsalen Østergaardsalle” sindene i bevægelse, udenfor klubbens ordinære rammer.

Notat udkast

2007
Diverse klubmøder afholdt efter udstedt aktivitetsprogram. Ved årets generalforsamling
nævnte formand Anders Kjær, at 3F huset på Engvej siden sidste generalforsamling er
bleven solgt til andet formål, men dog på betingelse af, at efterlønsklubben må benytte
mødelokalet herved i de næste fem år fremover.

Årets udflugter
På grund af sygdom foreligger der intet fyldestgørende referat eller foto fra sommerudflugten. Sommerudflugten blev gennemført efter udstedt turprogram ved Vildbjerg Taxi
& Bus, som herunder vist.

Klubmøde / Høstfest den 5. september 2007
Klubben har i dag på traditionelt vis afholdt årligt høstfest med pakkespil, samt af formand Anders Kjær en specielt medbragt sang, med tal som tekst, samt en efterfølgende
spørgsmålsopgave. Dog måtte høstfesten i år undvære sine sædvanlige æbleskiver, da
sådanne ikke i år kunne lade sig opdrive i i nogen af byens supermarkeder.
Bodil Bæk havde til kaffebordet medbragt hjemmebagte kringler.

2008
Diverse klubmøder er afholdt efter udstedt aktivitetsprogram, men samtlige klubmøder i
2008 var præget med rumle ri for klubbens fremoverværende opholdssted ved 3F-huset.
Sommerudflugten var en tur til Mors. Ved sensommertur gik denne til ”Himmerige” i
Ramme. Begge ture forekom som herunder vist ved presseindlæg. Der foreligger ingen
foto fra de to udflugter.

Klubben flytter fra 3F-huset
Efter en del turbulent trauma hen over året 2008, besluttede klubben sig for at opsige
den mangeårige aftale med 3F til 1. oktober 2008.
Da klublokalet ved 3F, efter salg, ophobede sig med alt muligt inventar, blev pladsforholdene herved så trange, at opfattelsen hermed var, at fryse efterlønsklubben ud herfra.
Med en tids rumlen for denne sag, blev den efterhånden så tilspidset, at klubsekretæren
lod indrykke et holdningsindlæg, imod udefra kommende ytringer.

Klubben flytter fra 3F-huset oktober 2008 - i to omgange

Flyttet til andet klublokale
Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i
Aulum – Haderup er flyttet fra 3Fhuset på
Engvej 15, hvori klubben har haft lokale siden det blev grundlagt i 1986, og til ”Festsalen Østergaardsalle”, midtbyen i Aulum.
Da 3F-huset som bekendt er bleven solgt, og
3F nu på det seneste har flyttet alle sine
aktiviteter ud af huset, søgte efterlønsklubben sig nu passende for nytænkning, ved at
finde andet lokale for fremover kan afholde
sine klubmøder i.
Klubben har herfor fundet velegnet lokale
ved ”Fest-salen Østergaardsalle”, midtbyen i
Aulum., hvori den afholder sine sædvanlige
klubmøder og aktiviteter hver anden onsdag
formiddag, som afholdes på onsdage i lige
uger, hvorved såvel gamle som nye medlemmer er velkommen til at deltage.

2009
Ved generalforsamling nævnte formand Anders Kjær ved formandsberetning, at klubben
i sensommer og efterår var løbet ind i et turbulent traume, ved at skulle finde andet klublokale, fra dets mangeårige opholdssted i det tidligere 3F-hus på Engvej. Herom udspandt
der sig en del debat, med delte meninger, som blev endelig afsluttet ved at klubben fandt
opholdssted i Kastaniegården, hvorved det nu også finder sig godt tilrette.

Sommerudflugten 2009

Såvel denne som øvrige udflugts referater, kan ved henvisning til billegalleri

Klubben opretter hjemmeside
For synliggørelse af eksistens over Tværfagligt Efterløns- og Pensionistklub i AulumHaderup, har denne som noget nyt oprettet en hjemmeside, som efter en prøvetid ved
klubsekretærens private server, nu har op-rettet hjemmeside under eget domæne
www.aulumefterlonsklub.dk
Hjemmesiden er ikke nogen professionelt værk, men forekommer som et forløbende
formidlingsorgan, som løbende bliver opdateret og udadtil fremviser klubbens aktuelle
aktivitets forekomster.

Klubbens hjemmeside

Lokal Avisen

Udnævnelse af æresmedlemmer er senere bleven ophævet, da æresmedlemsstaben med tiden har vokset sig større, end klubbens kontingentafsavn kan
bære.

2010
Ved generalforsamling den 17. marts, ønskede formand Anders Kjær efter 12 år som
formand ikke genvalg.
Som ny formand blev valgt Anders Nielsen

Medie synliggørelse af klub aktiviteter

Herudover har klubben i 2010 søgt synliggørelse igennem pressemedier som herved viser.
Ligesom denne ved Lokal Avisen, har Herning Folkeblad optaget til artikel, indrykket i
Herning Folkeblad den 14. maj som herunder ses.

Udtræk fra klubbens velkomstfolder

Sommerudflugten 2010

Såvel denne som øvrige udflugts referater, kan ved henvisning til billedgalleri: klik billede

Sommerudflugt 2011
Geografisk forekommer der to egnsbygder i det vestjyske område ved navne som Paris og
Rom, hvor sommerudflugten dette år gik gennem de to landsbyer.
Besøgssteder var ved Anna Marie og MF Kresten Touborg ”Klostermølle” i Gudum, hvor
der var formiddagskaffe i deres indrettede gæstelokale, hvorunder Anna Marie fortalte
om stedets historie. Kr. Touborg var ikke selv tilstede, p.gr.a. møde i folketinget.
Herefter var der middagsspisning på Vilhelmsborg kro, hvorefter blev aflagt besøg ”Flamingo Naturpark” i Vemb, hvor var rundtur i det store anlagte naturpark.
Enkelte foto fra denne udflugt vises herunder.

Optaget video for hele sommerudflugten 2011 – oversat på DVD og kan købes hos John Dam

Anna Marie Touborg modtager ved hoveddøren ved Klostermølle

Klar til spisning på Vilhelmsborg kro

Naturparkens ejer Knud Kristensen byder velkommen og fortæller om stedets
tilblivelse

Indsigt til den store og skønne naturpark

Sommerudflugten 2012

25-års jubilæum med stegte ål på Jegindø

Afholdte generalforsamlinger 2012 og 2013

Afholdt generalforsamling
2013

Formand Anders Nielsen aflagde
årsberetning, med opsummering over
årets aktiviteter og udflugter.
Kasserer Hans Andersen aflagde
regnskab som viste rimelig
beholdning, som blev godkendt af
generalforsamling.
Efter mange år som kasserer og
fraflyttet Aulum, modtog kasserer
Hans Andersen ikke genvalg.
Som nyvalgt kasserer blev valgt
bestyrelsesmedlem John Dam, Aulum.
Genvalg til klubsekretær og
webmaster, Chr. Østergaard Jensen.
Eftersom klubben de seneste år har
haft naturligt medlemsfrafald, blev
forslag med at reducere klubbestyrelse fra 5–3 bestyrelsesmedlemmer
vedtaget, som så vil bestå af formand,
kasserer og sekretær.
Ida Jacobsen udtræder herfor frivilligt
som bestyrelsesmedlem.

Opsiger medlemskab med LO-Faglige Seniorer
Omkring årskiftet 2012-13 blev det på et par klubmøder vedtaget at opsige medlemskab
med LO-Faglige Seniorer, da klubben ikke mere følte herfra gav nogen opbakning for
medlemstilgang.
For at gøre medlemstilgang uafhængig af medlemskab ved tidligere fagforbund, omlagde
klubben sig selvstændig, for værende frit stillet for klubmedlemsskab, som herfor blev
omdøbt til ”BINDINGSVÆRKfor Seniorer i Aulum”
Efter en tid som selvstændig ”BINDINGSVÆRKfor Seniorer i Aulum” besluttedes herfor
opsøge medlemskab ved Danske Seniorer, som herved kun fik kort tid som medlemskab.

Ved overgang for selvstændig klub ”BINDINGSVÆRKfor Seniorer i Aulum”
optegnes herfor egen logo som herved.

Opsigelse for medlemskab ved LO-Faglige Seniorer blev på bekostning af enkelte
medlemmer som hele deres liv var bleven så organiseret fagpatrioter, at de ikke kunne gå
ind for strukturændring ved selvstændig klub, og udeblev herfor som medlem fremover.

Sommerudflugt 2013
Udtræk fra klubbens hjemmeside
Sommerudflugten var tilrettelagt efter medlemsønsker og resurser hertil, med kun korte
køretider til besøgssteder med ønske for adgangsbetingelser med rimelig mobilitet for
fysiske kræfter.
Turen blev gennemført under behagelig bus transport ved Trehøje Turist ApS. Første besøgssted var ved Holstebro Golf Café i Råsted, til forudbestilt middagsanretning. Et sted
som kun få af deltagerne var bekendt med og er et meget god og hyggelig sted at afholde
selskabelige samvær ved.
Ses herved

Ankommer til Golf café
Reception og gæstelokale herved

Middagsspisning ved Holstebro Golf Café

Valget for middagsspisning ved Holstebro Golf Café kan nævnes med tanke for et historisk tilbageblik, som var lagt i hænderne på klubbens tidligere formand Anders Kjær, født
på det tidligere landejendom hvorpå det nuværende Holstebro Golf Café er opført.
Forinden denne ejendom blev landejendom, fungerede det som Råsted Skole, og blev nedlagt som sådan i 1901.
Desværre var Anders Kjær på grund af sygdom fraværende ved denne tur. Efter indhentede oplysninger ved Anders Kjær kan nævnes, at hans forældre besad nævnte landejendom ved navn: ”Råsted gl. Skole” fra 1915-1947.
Efter denne ejendoms omlægning til nuværende golfbane og Golf Café, er eneste fortidsminde ved hans fødehjem, en grøft som er beliggende mellem klubhus og skov. Ligeledes
nævner Anders Kjær, at hans forældre herved havde sølvbryllup 17. april 1940, men da
tyskerne havde besat Danmark 9. april dette år, ønskede forældrene derfor ikke fejre
sølvbryllup denne dag. Denne beslutning blev modsagt af børnene, som på et senere
tidspunkt ryddede loen for at fejre sølvbryllup med dans til et par bestilte spillemænd og
fik herved et vellykket festdag ud af det.
Efter en tids opfordring ved nærmeste familie med ønske for, at han nedskrev sine erindringer over livet gennem tiderne, har han nu efter en tids overvejelser taget dette til efterretning, som nu er offentligt tilgængelig.
Ligeledes kan bemærkes, at Anders Kjær er barnebarn af Hanne og Anders Kjær som er
begravet i det åbne gravsted på Vind kirkegård, som er bleven en kendt turistattraktion.
Efter endt middagsspisning, i hyggelige omgivelser med humørfyldte deltager, som under
middagen prægede stemningen med fællessang til velklingende underlægstoner fra formand Anders Nielsen på harmonikaen, gik turen herfra til Vedersø præstegård.

Hovedbygning Vedersø præstegård

Efter endt besøg herved, er turprogrammet udtømt, hvorefter bussen blev fritstillet for
hjemturen. Hjemturen gik ad den naturskønne vej gennem Råsted hede og skovarealer,
for om muligt herved kunne få glimt af de mange krondyr som lever i de områder, ligesom der herved blev gjort kort ophold for stående buskaffe.
Da det åbne gravsted i Vind, ligesom Golf Caféen, har historisk fortid for Anders Kjær,
kan der hertil suppleres, at det åbne gravsted er med Anders Kjærs bedsteforældre: Hanne og Anders Kjær som boede i ”Blåkær” i Vind.

For det åbne gravsted i Vind fortæller historien:
Der findes kun tre åbne grave i Danmark. En af dem ligger på Vind kirkegård. Da Anders
Kjærs kone døde i 1940, ville Anders have hende begravet hjemme i haven. Det skulle
man have tilladelse til, så han rejste til København og søgte om tilladelse, men fik det
aldrig. Mens Anders var i København var hans kone blevet lagt i en aluminiums kiste, som
stod nede på Vind kirkegård. I 1945 døde så Anders Kjær, og det blev bestemt at ham og
hans kone skulle begraves i en åben grav.
Efter en vellykket udflugtstur med righoldige oplevelser, takkede formand Anders Nielsen for god og hyggelig samvær, ligesom Anna Andreasen, Holstebro, rettede tak på vegne af gæstedeltager fra Holstebro.
Gode udflugter og andet socialt samvær er ikke nogen selvfølge, dette kræver opbakning
fra en seriøs medlemsstab. Hertil er BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum, en klub hvortil
enhver senior, såvel ny som gammel medlem, er velkommen og herved være medvirkende
til at forme klubbens aktiviteter.
Klubben afholder mødesamvær i Kastaniegården, Aulum, et par timer onsdag formiddage
i ulige uger. Nærmere oplysninger forekommer i velkomstfolder for nye medlemmer, som
udstedes ved første fremmødedag.
Samtlige foto optaget ved John Dam, kan ses herved: Billedgalleri

Velkomstfolder Nyhedsbreve kan åbnes herfra

Dialogmøde i Herning 6. oktober 2014
Social, sundhed og beskæftigelse
Fra Social, sundhed og beskæftigelse i Herning kommune, har klubben
modtaget årlig invitation til 6. oktober i Herning, vedr. ”Dialogmøde
omkring frivilligt socialt arbejde”
Klubbens 3 bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt mødet.
Fra deltagelse ved tidligere møde giver det indblik i, hvorledes andre
klubber takler aktiviteter forbundet med frivilligt socialt arbejde.
Oplægsudkast herved
Oplæg ved Knud Larsen, Ikast, vedr. brug af Frivillig Børsen. Frivillig
Børsen herved

Sommerudflugten 2014

Turbulent afslutning efter 28 år som efterlønsklub
I begyndelse af oktober måned 2014, blev klubben af Danske Seniorers udviklingspulje bevilget midler til indkøb af bærbart computer med tankeformål, være
formidlingsredskab til at fremme synliggørelse af klubaktiviteter, ved såvel gamle
som kommende medlemmer.
Ligeledes var det praktisk for arkivering af klubbens interne brugs formular, så
det altid kunne åbnes efter behov, ved klubmøder.
Denne nytænkningssag fik desværre ikke lang levetid, da der ikke var den forventede formandsopbakning for denne sag, som under et bestyrelsesmøde med
dagsorden for anden årsag, udmundede sig til en turbulent bestyrelsesafgang fra
klubben, som herved blev årsag for klubbens ophør efter 28 år som efterlønsklub.
Endelig ophørserklæring, udstedt til samtlige medlemmer, fremstår under viste
pressemeddelelser.

Formandens holdning for computer, ved egen pressemeddelelse.

Pressemeddelelse Lokal Avisen

Endelig ophørserklæring

BINDINGSVÆRK
for Seniorer i Aulum
Klubben ophørt som ordinært klub under bestyrelses administration.
Bestyrelsesmøde afholdt 6. januar 2015, ved denne dagsorden:
Afslag for §18 midler på grund af mangelfuld regnskab, over misvisende høj formue.
Bestyrelse erkender sig skyldig for mangelfuld kassebogsføring, over manglende dokumentation for indtægter over medlemsbidrag til udflugter og andre mærkedagsaktiviteter.
Klubbens formue er til stede ved kontoudtog fra sparekasse. Sagen er derfor ikke kriminel.
Klubsekretær Chr. Østergaard Jensen meddelte, ikke tage mod genvalg ved kommende
generalforsamling - med denne begrundelse.
Har været med gennem mange år, og opnået alder hvor ikke mere er kræfter til det træk
som ved sekretærjob er krævende. Skønner derfor tiden nu er inde, til godt kan stoppe
hermed.
Formand Anders Nielsen og kasserer John Dam tog meddelelsen til efterretning og meddelte, de så ikke kunne fortsætte bestyrelsen, og opsagde herved formand og kasserer
posterne ved dags dato 6. januar 2015
Afgået bestyrelse vedtog at lade sagen endelig behandle ved førstkommende klubmøde,
den 14. januar 2015.
Klubmøde den 14. januar 2015.
Afgået formand Anders Nielsen berettede bestyrelsesreferat, som blev taget til efterretning af fremmødte.
Sagen blev debatteret med opnået enighed for, at lade klubben fortsætte uændret, uden
bestyrelse.
Som gyldighed herfor, blev klubmødet omlagt til ekstraordinær generalforsamling, da
samtlige medlemmer var fremmødte.
Ved afstemning om klubbens fortsatte eksistens, uden fast bestyrelse, blev denne enstemmigt vedtaget.
Indtil videre fortsætter klubben, under samme navn, sine sociale samvær uden fast bestyrelse, ligesom dets skrevne love udgår.
Klubbens økonomiske midler overtages af klubbens fortsatte drift, og benyttes efter dennes skønsbehov.
Klubbens øvrige aktiver som computer, sangbøger og bobbrætter, bliver fordelt mellem
klubmedlemmer, eller andet steds som skønnes have interesse herfor.
Vedr. computer: Christian forbeholder sig retten hertil, da det er vigtigt formidlingsværktøj over formelle sager som foreligger.
For en orden skyld tilbyder Christian sig som midlertidig kontaktperson for det fortsat
værende klub, ligesom vil være behjælpsom med mindre computerkrævende sager ved
netværksbehandlinger ud af huset.
Ref. // Chr. Østergaard Jensen

Afslutning
28 år som efterlønsklub i Aulum er bleven epoke, og er nu historie
Er prisværdig, at en lille klub med kun få medlemmer kan overleve 28 år som efterlønsklub, uden form for større armbevægelser.
En sådan kan kun overleve ved opbakning fra fuldtalligt medlemsfremmøde ved klubbens
aktiviteter, som klubmedlemmerne herfor har udvist fuld opbakning for, i det omfang
som har været muligt.

Lidt historisk tilbageblik
Klubben blev stiftet i 1986, og fik navnet ”Tværfaglig Efterløns- og pensionistklub i Aulum-Haderup” og seneste to år omlagt til selvstændig klub og omdøbt til ”BINDINGSVÆRK for Seniorer i Aulum”.
Gennem årerne er klubben bleven leddet af fire formænd, som på hver sin vis har lagt en
strategi tilpasset medlemmers ønske for aktivitetsudførelse, hvorved er taget hensyn til
medlemmers fysiske tilstande.

Efterlønnen før og nu
Efterlønnen blev skabt under en socialdemokratisk ledet regering, ved ledelse af statsminister Anker Jørgensen og trådte i kraft 1. januar 1979.
Siden dets indførelse i 1979 og frem til vor tid, har efterlønnen igennem skiftende regeringer, under borgerlig ledelse været en belastende og forfulgt organisation, som herved
under utallige af gange har været oppe at vende for at må lide forringelses skæbne, for
om muligt med tiden helt få det aflivet.
Igennem de seneste år har efterlønner fået prædikatet ”Det grå guld” – som ingen endnu
har kunnet definere hvad står for.
Ved efterlønnes indførelse i 1979 var det med hovedformålet, med omstrukturering på
arbejdsmarkedet, at give unge arbejdsløse nemmere adgang til arbejdsmarkedet, ved at
ældre som har været på arbejdsmarkedet igennem et langt liv så kunne trække sig som
60-årige.
Tanken hermed var denne, at når en ældre så forlod en virksomhed ved overgang til efterløn, så skulle ansætte en yngre medarbejde i stedet.
Desværre – fungerede denne overgangsordning ikke i alle tilfælde som forventet. Derimod blev ordningen i flere tilfælde benyttet som udlugning iblandt ældre medarbejdere,
som ikke mere var ønsket i virksomheder og kunne herved så benytte det i form af fyringsgrundlag.

Nutidens efterlønner
Sådanne kan med rette kaldes for anden generations efterlønner, med en fortid på arbejdsmarkedet hvor første generations efterlønner har kæmpet og skabt respektive arbejdsforholde, samt retten til efterløn.
Anden generations efterlønner er en anden folkefærd med anden livssyn, ved at nyde,
uden større kamp for at yde, for bevarelse at førstegenerations skabende værdier for
overlevelse.
Eksisterende efterlønsklubber, køber ikke nutidsefterlønner med en kop formiddagskaffe,
et spil bob og en slag kort, der stilles større krav for aktivitetsudførelser, end hvad den
lille klub i Aulum har magtet gennem sine 28 leveår, men har så overlevet uden - ved en
sund klub med et godt team.

Kilde
Klubbens historie er opsat og layoutet med hengemt arkiveringsmateriale ved:
Afgået klubsekretær
Chr. Østergaard Jensen,

