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Klubformand Anders Kjær
ønsker det bedste for klubbens fremtid
For 20 år siden var der nogen som fik en ide med at oprette en
efterlønsklub.
I huset hvor SID havde deres kontor, var der heri en lejlighed som
ikke mere blev anvendt. Lejlighedslokalerne blev ved frivilligt
arbejdskraft af efterlønnere lavet om til et samlingslokale, som man
herved kunne anvende til klubmøderne, og samtidig kunne
lokalerne så lejes ud til andre forskellige formål og fester. Go’ ide –
som blev til virkelighed.
Der blev opstartet en klub, som har kørt støt og roligt siden da.
Det er ikke nogen stor klub, men de medlemmer vi har er meget aktive ved at møde
op til såvel udflugter som almindelige klubmøde, hvorved vi har det hyggelig og rart
med kaffe og rundstykker, samt forskellige sang og spil.
Spørgsmålet er så nu, hvor længe kan klubben blive ved at køre her i huset.
SID er lavet om til 3F, kontoret har kun åbent 1 dag i ugen, resten er flyttet til
Holstebro, ligesom kontorpersonalet Villy og Lotte også er flyttet herfra.
Som sådan er det nok tidens løsning – men for klubbens fremtid håbes da det bedste.
Anders Kjær.

Minderne har vi da lov at ha’
Klublokale og afdelingspersonale
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Efterlønnens skabelse
Efterlønnen blev skabt af en socialdemokratisk ledet regering, under ledelse af
statsminister Anker Jørgensen og trådte i kraft fra 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 herfra 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.
Som aktivering af efterlønner som igennem et langt liv har slidt og slæbt på
arbejdsmarkedet, har sådanne også behov for et socialt tilværelse for at leve et godt
liv i deres tredje alder – for ikke blot skal sygne hen og gå til grunde.
Herfor satte en forgangsgruppe i Aulum – Haderup sig i 1986, i bevægelse for at
oprette en Tværfagligt Efterløns – og Pensionistklub i Aulum – Haderup, hvor en
sådan klub så efter forhandlings- og aktivitetsprotokollen, blev stiftet den 16. oktober
1986.
Det har desværre ikke været muligt at opspore foto af stiftelsesbestyrelse 1986.

Bestyrelsen 2006 - Anders Kjær - Hans Andersen - Chr. Østergaard
Jensen - Grethe Kristensen og Ella K. Jensen
4

Klubbens stiftelse.
Den nu stiftede klub fik navnet ” Tværfagligt Efterløns – og Pensionistklub i Aulum –
Haderup” og har igennem årene siden dets stiftelse haft opholdsted i SID – huset,
Engvej 15, i Aulum.
”SID – huset” har nu ved fagforeningsfusionering, fået navneændring til ”3F”.
Medlemsskaren har igennem årerne været varierende fra 14 til lidt over 20.
Tværfagligt Efterløns – og Pensionistklub i Aulum – Haderup, er underlagt
landsorganisationen ”LO - Faglige Seniorer” – hvorved er formand Anthon
Johannsen, Allerød, og amtsformand Villy Nielsen, Holstebro.
Under klubbens første medlemsmøde blev bestyrelse valgt som sådan:
Formand: Eli Brandt
Næstformand: Kaj Otto Pedersen
Kassere: Simon Christensen
Sekretær: Henry Mortensen
Best. medl.: Gunnar Kokholm
Suppleanter: Frede Sørensen og Erik Nørkjær.

Set og sket gennem årerne.
For at berette lidt over set og sket igennem årerne 1986 – 2006, har vi bladet lidt i
aktivitetsprotokollen, hvorfra korte uddrag bliver benyttet som fortællegrundlag
over klubbens første 20-års historie.
Fælles for samtlige år, har klubben afholdt medlemssamvær hver anden onsdag, med
undtagelse sommerferie og julemåneder.
Samtlige samvær har fungeret dels som social samvær, samt for orientering af ældres
rettigheder og ellers af hvad som rører sig i samfundet, og ikke mindst i
lokalsamfundet.
Ligeledes er der ved forskellige lejligheder herunder, været forskellige
foredragsholder samt andre orienterende mødeholder.
Kutymen for de fælles samværsonsdage påbegyndes med en kop kaffe og
rundstykker hertil, ligesom der herunder bliver sunget nogle sange. Det skal dog
bemærkes, uanset hvor mange fremmødte som er tilstede så er fællessang bleven en
selvfølge, som mange større selskaber svært kan leve op til samme standard ved.
Efter hygge ved kaffebordet med fællessang, samt drøftelse af næsten alt mellem
himmel og jord, er der fri lejlighed for at deltage ved flere forskellige forme af spil
muligheder.
Undtagelser fra ”standard onsdage” forekommer ekstra festlige forme, ved
kalenderårets forskellige mærkedage.
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Ture og udflugter gennem årerne.
Den 7. januar 1987
Flere aflagde besøg hos ASRA i Herning. Formanden nævnte, at dem som ikke
havde lyst til at deltage, kunne blive i Aulum og underholde sig med spil og hvad de
ellers havde lyst til.

Den 27. juni 1990
Sommerudflugten gik til Jenle og Fur. Turen blev udført ved transport i egne 5 biler.
Første stop var ved Jenle, for her at se Jeppe Åkjærs hjem og arbejdsværelse, samt de
flere forskellige billedskærearbejde som var udført af Nanna Åkjær.
Ved Jenle blev der spist frokost. Herefter vandretur i skoven for her at se Jeppe
Åkjærs gravsted, samt nyde udsigten over land og fjord.
Herefter gik turen videre til Fur, hvor der blev besøgt museet, Bette Jenses Hyw og
de høje moler skrænter, og det store ”Rødsten” herved.

Udflugtsdeltager med ophold ved Rødsten på Fur.
Deltager navne er undladt på grund af usikkerhed for lokalisering af alle.
Den 2. oktober 1990
Udflugt til Give egns museum i Give.
Denne er indrettet i et ældre gård, hvorved er udstillinger ved meget af fortidens
landbrugsredskaber mm.
Herved var der god og interessant orientering vedrørende hede opdyrkning og
tørvegravning.
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Den 12. december 1990
Besøgtes Herning museum ved Jens Nielsens bondegård.
Den 26. juni 1991
Besøgtes Anna og Peder Nielsen i deres sommerhus i Helligsø. Ankomst var i silende
regn, men var her dækket op med kaffebord i stuen og var plads til alle.
Under denne tur blev der aflagt besøgsture i området herved, ved såvel strand,
oltidshøje og jættestue mm.
Herefter gik turen til Nr. Vorupør, ser fiskerbådene blive slæbt på land, samt besøgte
fiske hallen og akvarium.
Tilbageturen gik over Lodbjerg og Vestervig, og afsluttedes igen i sommerhuset hos
Anna og Peder Nielsen.

Klubben besøger Anna og Peder Nielsen i sommerhuset.

Den 1. april 1992
Besøgtes Paghs Børnekonfektion i Aulum, hvor der her var rundvisning og
orientering over virksomhedens funktioner.
Den 10. juni 1992
Besøgtes Christiane og Kaj Otto Pedersen i Feldborg, som fremviste deres frodig
have og drivhus.
Herefter besøgtes Poulsens Minde, hvorved 3 pensionister har samlet og opstillet en
samling af ældre land- og skovbrugsredskaber.
Ved samme tur, gik denne herefter til besøg hos Annelise og Anders Albertsen, som
fremviste deres parkanliggende frodige have.
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Den 24. juni 1992
Var planlagt tur i samvær med Vildbjergs efterlønsklub. Turen gik ad små
naturskønne veje til Tange sø og el-museet, ligesom fiskeyngel og fisketrappen
herved blev beset.
Herefter gik turen til Gjern bilmuseum for at se de forskellige gamle bilmærker og
motorcykler. Turen afsluttedes på Engesvang Kro.
Den 14. oktober 1992
Besøgtes Holstebro aktivitetscenter, for at se hvorledes den gamle skole var stillet
rådighed for forskelligt fritidsudøvelse.

Den 24. marts 1993
Besøgtes Lokalarkivet i Aulum, hvorved Fie gav en orientering over arkivets
forskellige funktioner, ligesom der herved foreligger spændende materiale fra
fortidens aktiviteter.
Den 21. april 1993
Var i samvær med LO arrangeret tur til København, med besøg på Christiansborg og
Arbejdermuseet.
Turen blev udført fra Svend Eriks busser. På Christiansborg var modtagelse og
rundvisning af den lokale folketingsmedlem Henning Nielsen, Holstebro.
Henning Nielsen fortalte om arbejdsgangen på Borgen, ligesom der overværedes
møde i folketingssalen og blev spist frokost i Snapstinget.
Herefter besøgtes Arbejdermuseet, hvorved kunne nikkes genkendende til mangt og
meget af fortidens forskellige brugsgenstande.

Tur deltagere på trappeopgang ved ”Borgen”
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Deltagerliste - og tur program for Christiansborg turen
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Referat af Christiansborg turen - skriver Lokal Avisen
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Den 10. juni 1993
Sommerudflugten gik til Lille Malunds have i Klovborg og herefter til museet i
Horsens Statsfængsel.
I Lille Malunds have blev her givet et godt orientering over havens tilblivelse og
mange skønne planter som træer, buske, roser, lyngområder, tufsten, rododendron,
vandområder, stenbede og stauder samt en japansk have.

Haveparti ved Lille Malunds Have i Klovborg.

Ved besøg i Horsens Statsfængsel, blev der efter modtagelse fortalt historie og vist
lysbilleder over fængselets forskellige funktioner, ligesom fremvisning af
fængselskirken og forklaring for dennes forskellige udnyttelser.
Ligeledes blev der vist mange af de forskellige genstande som fanger igennem
tiderne har slugt, for at skabe sig opmærksomhed fra den triste dagligdag bag
fængselets mure.
Turen afsluttedes ved kort vandretur i Bygholm slotspark og aftenspisning på
Pejsegården i Brædstrup.
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Bag fængselets mure

Fængselsceller herved er fremvisningsceller med dukkestatister mm.
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Den 22. september 1993
Besøgtes Søby Brunkulsleje og museum herved. Der blev herved fortalt og vist
lysbilleder over brunkulseventyret med det hårdt kummerlige og slidsomme arbejde
herved, ligesom ikke alle sikkerhedsforanstaltninger herved var fuldt forsvarligt
anvendelige.
Den 9. marts 1994
Blev der aflagt besøg på Møldrup optagelseshjem. Her fortalte forstander Kurt
Mikkelsen over hjemmets grundlæggelse i 1912, samt over det øvrige gøremål for
hjemmets funktioner som kan være op til 100 beboer.
Beboer som bor på hjemmet, får ikke i den tid nogen form for social- eller
bistandshjælp, men får dog lidt optjente lommepenge for den ydelse som de har
udført for hjemmets drift.
Hjemmet har indkøbt to busser, hvormed der så kan køres beboer på forskellige
ferier og anden underholdsaktivitet.
Der var herved rundvisning igennem staldene. Hjemmet har omkring 250 kreaturer i
alt, hvoraf de omkring 75 var malkekvæg.
Fast personalestab er 16 medarbejder, samt ½ sygeplejerske.
Den 1. juni 1994
Blev der kørt på sommerudflugt. Turen blev kørt af Svend Eriks busser, ved
opsamling i Feldborg og Haderup og videre ad ruten Vinderup – Struer – Humlum
til Lemvig, hvor der har var ophold for beskuelse af havneområdet og en mindre tur
i anlægget.
Herfra fortsatte turen til Thyborøn, hvor der her var rundtur til byens
seværdigheder, samt besøg hos Rav Åge.
Hjemture var over Bovbjerg og Klosterhede, med pauseophold for at beskue
landskabet herved.
Den 7. september 1994
Blev der aflagt udflugt til Stråsø plantage, hvor der blev gjort ophold ved Vind
kirkegård for her at bese den nuværende formand Anders Kjær sine bedsteforældres
gravsted, som er noget af et specielt gravsted ved at kan se ind i graven.
Herfra fortsatte turen ind i Stråsø plantage, hvorover medlem Anders Albertsen
fortalte over skoven og tiden med sine mange år som blev til over 30 år, som
skovarbejder herved.
Der blev spist frokost ved et hyggeligt jagtlokale, hvorved skovfoged Vagn
Kristensen fortalte om skoven og dens funktioner.
Sidste stop blev ved Brogårds have ved Tim som er en meget gammelt have med
mange sjældne planter.
Hjemturen herfra gik over Kronheden og Vind.
Den 14. juni 1995
Sommerudflugten gik til Ribe egnen. Efter en tids kørsel over Ørre – Skarrild og Sdr.
Omme, blev der holdt kaffepause på en rasteplads.
Herefter var turen til Lintrup, for herved at besøge Willings landbrugsmuseum,
hvorved var modtagelse af Søren Willing som fremviste kirken og på humoristisk vis
fortalte hvorledes han med egne hænder havde skabt stedet her siden 1976.
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Søren Willings samling var bygget op som en landsby fra skolestue, frisørsalon,
posthus og bank mm.
Herfra blev der kørt til Gram Slots kro for middagsspisning.
Turen fortsatte til Ribe, beskrives som Danmarks ældste by, med besøg i domkirken
og dets tårn, for at beskue udsigten.
Turen afsluttedes ved en tur til kammerslusen, hvor der her var stående
eftermiddagskaffe til medbragte kage hjemmefra, og hjemturen foregik herfra.
Den 6. september 1995
Blev der kørt en udflugts tur indenfor kommunens grænser.
Turen påbegyndtes med formiddagskaffe i Cafeteriaet ved Jens Jensens anlæg i
Haderup.
Herefter besøgtes Haderup museum, som en gammel skolestue og udstilling af
gamle landbrugsredskaber, samt flere andre ældre ting.
Herfra blev der kørt til flaskecentralen i Fårbæk og blev her modtaget af chefen, som
fortalte om virksomhedens forskellige funktioner og var rundviser herved.
Virksomheden blev påbegyndt i det gamle mejeri, med kun 1 medarbejder. Købte
smedjen på modsatte side vejen og har nu en medarbejderstab på 14 mand.
Flaskerne kommer fra forskellige brancher i samfundet, og efter endt sortering
eksporteres til Tyskland. Flasker som skal til omsmeltning eksporteres til Frankrig og
Holland.
Den 20. marts 1996
Besøgtes Gerda Abildgårds påskeudstilling i Skarrild. Der blev kørt i egne biler som
mødtes ved Skarrild kirke og beså herved gravstedet over syv amerikanske soldater
som var omkommen ved flyveulykke. Propellen fra det nedstyrtede fly var rejst på
gravens midte.
Herfra kørtes til Gerda Abildgård, som fortalte og viste sine kunstværker med
påskeæggene.
Den 12. juni 1996
Blev kørt den årlige udflugt hvorved første stop var besøg på Karup flyveplads.
En rundviser kom på bussen og her fortalte om flyvepladsens opståen, under turen
rundt for at se de mange funktioner på det store område herved.
Inden afgang herfra blev der budt på formiddagskaffe i flyvestationens cafeteria.
Næste stop på turen var ved flygtningekirkegården ved Kølvrå og herfra videre til
middagsspisning på Kongenshus Hotel.
Næste besøg var i Viborg Domkirke, hvor denne blev fremvist og fik fortalt om de
skønne kalkmalerier herved. Eftermiddagskaffe blev nydt på Borgvold hvorefter
hjemkørsel tog sin begyndelse, men først ved at aflægge besøg i Hald Ege kirke og
herefter nyde hjemturen over Dollerup Bakke.
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Besøgsprogram ved flyvestationen

Den 3. december 1996
Var flere af klubbens medlemmer i samvær med Feldborg pensionistforening på
bustur.Turen var planlagt ved at sejle fra Åbenrå til Tyskland ved hjemkørsel over
Tønder, hvor der her skulle besøges det gamle apotek, men som desværre denne dag
havde lukket, og som herved var lidt af en skuffelse.
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Den 16. april 1997
Blev der aflagt virksomhedsbesøg ved V. Birn jernstøberi i Holstebro.
Velkomst og orientering over virksomhedens funktioner var af Preben Larsen.
Herefter formiddagskaffe i dennes kantine, hvorefter var rundvisning rundt til de
forskellige afdeling. Det er en stor virksomhed med omkring 700 medarbejder og
med produktionsprodukter til bl.a. bilindustrien og vandpumpeindustri, samt
kileremskiver i alle størrelse.
Den 11. juni 1997
Var årets udflugtsdag, som denne gang blev kørt af Max Iversen busser i Aulum og
gik til Gl. Estrup.
Turen blev kørt over Feldborg, Haderup, Ravnstrup, Viborg og til Randers.
Medbragt kaffe og rundstykker blev nydt på en rasteplads ved Fussingø. Fortsætter
herfra mod Randers til Gl. Estrup, som både er landbrugs- og Herregårdsmuseum.
Under gennemgang i museum herved, ses gamle landbrugsmaskiner og andre
genstande fra fortiden 200 år tilbage. Ligeledes var der herved stor interesse i at se
den botaniske have med de mange gamle danske planter. I museets butikker var der
mulighed for at købe forskellige kunstting.
Middagsspisning forekom i ”Spisestedet” ved Gl. Estrup. Eftermiddagskaffen var
medbragt hjemmefra og til Bodil Kjærs hjemmebag af kringle og kager, som ligeledes
blev nyt herved.
Hjemturen var over Langå, Tange sø, Ans og Karup, hvorunder sangbogen flittigt
blev benyttet.

Kaffepause ved rasteplads - ved Fussingø
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Ophold og spisning ved Gl. Estrup
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Den 17. september 1997
Besøgtes Kloster Design, som er et lysestøberi i Kloster, ved Ringkøbing.
Herved blev der lejlighed for at prøve kunsten med lysedypning, som tog ca. en time
før de var færdige. Tiden blev herfor benyttet til rundvisning af indehaver Henny
Sørensen, som herunder fortalte om kunsten ved at fremstille lys i forskellige forme
og størrelser, for at kan ende med godt resultat.
Den 11. juni 1998
I anledning af LOs 100 – års jubilæum var klubben inviteret med på en gratis sejltur
fra Struer og rundt i Venø bugt, med det næsten 100 år gammelt veteranskib
galeasen ”Haabet”.
Desværre blev turen en del forkortet ved, at skibet havde svært ved at kunne
manøvrerer fra kaj i Struer. Men turen som forekom var i smukt vejr som alle nød,
ligesom der på skibet, efter ønske kunne købes let skibsanretning.
Enkelte benyttede lejligheden ved at drage med på næste afgang.

Nyder havneudsigten – og går ombord
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Sejler tur med ”Håbet” – og nyder det

Den 30. juni 1998
Var så den årlige udflugts tur, som denne gang var i samvær med
Dartklubben på Kastanigården, Aulum. Turen blev kørt af Feldborg Busser og gik til
København, og var her planlagt med besøg på Dyrehavsbakken, Christiania og
rundtur i det indre København, samt omkring lufthavnen.
Som rundviser i København, var arrangeret ved stedkendt datter og svigersøn af
Jakob Halgaard, fra Dartklubben.
Ligeledes for mange, var denne tur et førstegang tur over det nye Storebæltsbro, som
i sig selv var en oplevelse.
På ”bakken” var der fri bevægelse for at opleve forlystelsesseværdighederne herved.
På Christiania kan jo ske hvad som helst – men forinden adgang var der givet en del
formaninger over fristaden for, af hvad man helst skulle undlade som bl.a. tage foto
inde i fristaden, og over hvad som var af mindre betydning for ønske at se nærmere
på.
Beboerne i Christiania er som bekendt et specielt folkefærd, som lever livet ved deres
adfærd i egne omgivelser. Men interessant at oplevet livet på en lidt anden måde end
dette – vi kommer fra.
Aftenspisning forekom ved et forudbestilt sted i forstad til København.
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Indgang til Christiania

Ved turen på Bakken
Enkelte kørte tur i karrusellen – andre så til
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Den 2. september 1998
Besøgtes det gamle klædefabrik i Herning. Her blev velkomst og rundvisning af en
pensioneret medarbejder, som fortalte om stedets historie samt viste de gamle
maskiners funktioner.
Stedet fungere nu som tekstil museum med udstillinger af forskellige ældre tekstiler
samt over tæppevævning, med religiøse motiver.
Den 16. juni 1999
Var udflugts tur til Fredericia og egnen heromkring.
Turen var arrangeret i samkørsel med Trehøje efterlønsklub, og blev kørt over
Herning, Brande, Vejle over Gauslund og til Fredericia.
Der blev spist middag på Hybylund Kro.
Fredericia turen blev guidet af en stedkendt og god fortæller, pensioneret
militærmand, som under rundvisning fortale over byens historie og den forskellige
krige, som ved samme lejlighed førte over begge lillebæltsbror med ophold ved
Hindsgavl slot, ved Middelfart.
Over Fredericias historie og krige, som han fortalte om, kan der henvises til i
Danmarks historie.
Eftermiddagskaffe forekom ligeledes på Hybylund Kro, hvor der herved var
arrangeret et let bankospil, hvorefter hjemkørsel så blev påbegyndt.
Den 25. august 1999
Var arrangeret formiddags tur til Naturskolen i Ørre, hvorved naturvejleder Jørgen
Mortensen fortalte om naturen og dets planter på Ørre hede.
Under rundvisning, hvor der smagtes til næsten alle naturens planter, som i mange
tilfælde viser sig kan være spiselig og kan anvendes dels som medicinplanter samt
anden god salatspise.
Under tur visning var første sted det gamle missionshus ved Nybro fra 1887, som
igennem mange år stod tilgroet, men er nu genfundet og restaureret og kan
fremvises.
Andet ophold var omkring Blicherstenen og videre til Magdalenes hus, hvori havde
boet en ældre kvinde og herved havde opfostret 10 børn.
Bag huset var anlagt et værn dige som skulle værne havens kålplanter mod hedens
får.
Ved samme hus er opført et nyt brændeskur, med trægulv, hvori eventuelle
vejfarende kan overnatte.
Den 14. juni 2000
Blev som formiddags tur besøg hos rensningsanlægget i Aulum, hvorved bestyrer
Niels Hvidbjerg fortalte om anlæggets funktioner, hvorigennem kommer alt byens
affald af stort og småt som kan være af alt fra kunstige tænder til gammelt fodtøj.
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Den 8. august 2000
Kørtes sommerudflugten i samvær med Trehøje efterlønsklub til Esbjerg – Ribe
egnen.
Efter endt opsamling kørtes turen ad Videbæk – Skjern – Tarm – Varde til Esbjerg.
Herunder blev der spist middag på kroen ”Den røde Okse” ved Esbjerg. Herefter en
mindre rundtur omkring havnen i Esbjerg, og herfra igen videre til Ribe, hvor man
efter frit valg kunne gå tur og bese byen, med domkirke efter interesse.
Efter frit vandring i den gamle by, gik turen atter til ”Den røde Okse” for
eftermiddagskaffe.
Hjemturen blev kørt over Oksbøl – Nørre Nebel til Hvide Sande, hvor der blev aflagt
indkøbstur hos en fiskerhandler og hjemtur kørtes direkte herfra.
Den 13. juni 2001
Kørtes den årlige sommerudflugt, der ligesom tidligere år var med samkørsel med
Trehøje efterlønsklub.
Turen var arrangeret som en Skagen tur, med ophold for formiddagskaffe i Binderup
og herfra videre til Skagen.
I Skagen var der i det meget fine vejr hertil, vandretur omkring havneområde og
lystbådehavn. Der blev ligeledes tid til at mindre besøg på museet før
middagsspisning, som var på ”Skagen Sømandshjem”
Herefter var der fri lejlighed for at se Skagen efter ønske, hvorved flere gik på museet
for de gamle Skagen maler, og andre beså andet af Skagen seværdigheder.
Dog menes ikke nogen var helt ude på Grenen.
Turen i Skagen afsluttedes med eftermiddagskaffe som igen var ved ”Skagen
Sømandshjem” hvorefter hjemturen blev kørt over Thy – Mors og Skive.
Den 22. august 2001
Var arrangeret formiddags tur til Holstebro Kunstmuseum. Blev her modtaget af
Torben Skov som fortalte og gav rundvisning i museets gamle bygning, som tidligere
har været Søren Færchs villa.
Her blev vist det nye Birn afdeling, tobaksfabrikkens afdeling, samt de øvrige
udstillinger af fortidens kunst og legetøj igennem tiderne.
Museet var vært for formiddagskaffe.
Den 12. juni 2002
Sommer udflugten var ved besøg på Hancock Bryggeriet i Skive, samt til Dalgårds
antik i Dommerby.
På Hancock Bryggeriet var modtagelse af Hans Jørgen, mangeårig medarbejder.
Hans Jørgen var en lunefuld herre, og det han ikke vidste om øl brygning var ikke
værd at sætte sig ind i.
Han fortalte om bryggeriets historie, øl brygningens forskellige processer og meget
meget mere.
Herefter var der en lille ophold i bryggeriets gæstekantine, hvor her var lejlighed for
at smage de forskellige øl som brygges herved. Meget kan siges om øl – men alle
smagte faktisk – af mere øl.
Herefter kørtes til Dalgårds Antik i Dommerby, hvor der blev spist forudbestilt
middagsanretning.
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Dalgårds Antik er oprettet i et tidligere landbrugsejendom, og hvad som herved
forefindes er ubeskrivelig, men skal opleves. Men efter et par timers ophold herved,
med fri disposition over at se på fortidens mange effekter var der herefter afslutning
med eftermiddagskaffe, hvorefter hjemkørsel så forekom.
Den 21. august 2002
Var som formiddags tur anlagt til besøg i ”Hangaards Have” i Ejstrup.
Her blev der modtagelse ved en som hed Britta, som havde haft sin skolegang i
Grove gamle skole og følte sig derfor lidt på hjemmebane i samvær med os.
Denne have som herved er anlagt, er på 20,000 kvm stort. og påbegyndt i tiden fra
1986 og frem til vor tid med ca. 2000 roser, fordelt på 180 forskellige sorter, og ca. 450
rhodendendron, fordelt på 110 sorter.
Herudover er der i denne have mange andre buske og træer af forskellige sorter.
Alt havens blomsterplantning bliver løbende justeret i forhold til årets blomstring.
Den 25. juni 2003
Den årlige udflugt var arrangeret ved kørsel i egne biler, men blev påbegyndt med
kaffe og rundstykke i SID-huset
Herefter kørtes som første sted til Hogager kirke for at bese denne og blev modtaget
af Carl Emil Hornstrup som herefter fortalte om kirkens historie igennem tiderne.
Hogager kirke er opført i 1899, men har med forskellige kirkemyndigheder igennem
tiderne haft flere problemer for restaurering af kirke, og ikke mindst af kirkeklokke
og klokketårn.
I dag er Hogager kirke med sit udsmykning af det indre interiør, en hel del
anderledes end mange andre landsbykirker.
For udsmykningen er det især et glasmosaik altertavle, foran gennemtrængende lys
fra vinduesparti i gavlende og de meget stærke farver af hele kirkens indre interiør,
samt belysning, der gav de største indtryk og er herved ret usædvanlig for
kirkeudsmykning.
Alt var lyst og gav et beroligende indtryk for, at sådan kan det også udføres til at
være lidt over det sædvanlige.
For denne kirkeudsmykning har menighedsrådet med forskellige kirkemyndigheder
haft et sejt træk, for at opnå det resultat som kirken nu står fremført med.
Herfra kørte vi til Hjerl Hede hvor der var bestilt middagsmad på Restaurant
Skyttegården.
Efter spisning var der reserveret hestekøretøj, for at køre rundvisningstur over heden
og ud til Flynder sø, samt imellem de gamle bygninger.
Herefter var der et par timer til fri disposition, hvor man hver især kunne gå rundt
og se de gamle aktiviteter efter interesse.
Dagen afsluttedes med eftermiddagskaffe og herefter hjemkørsel.
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Over udflugten 25. juni referere Lokal Avisen.

Den 3.september 2003
Var klubben på virksomhedsbesøg hos dykkerfirmaet Gert Normann i Holstebro.
Velkomst var ved Gert Normann som i virksomhedens kantine viste videofilm over
virksomhedens arbejdsopgaver over Jysk Dykkerfirma.
Virksomheden blev grundlagt i 1972 med 6 medarbejder, men har gennem årene
udviklet sig til entreprenør med dykkeropgaver over hele verden med 60
medarbejder.
Som dykkeropgaver har det specialiseret sig i alt kabelnedlægning til vands.
Geografisk er det underordnet hvor i verden virksomheden har placeret sig, men da
Holstebro er Gert Normanns hjemstavn, blev denne herfor valgt som virksomhedens
hjemmested.
Under rundvisning fremvistes forskelligt dykkermateriel, som af sikkerhedsmæssige
grunde skal være i 100% fungerende stand.
Herudover har Gert Normann foretaget mange dykninger efter fortidens skibsvrag.
Han er bl.a. kendt for oprettelsen af Thorsminde strandingsmuseum efter mange
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dykninger ved vraget af det forliste engelske orlogsskib ”St. George” som strandede
lidt syd for Thorsminde juleaften 1811.
Samme sted og samme aften forliste ligeledes det engelske orlogsskib ”Defence”.
Ved begge forlis omkom der herved omkring 1400 mennesker.
Gert Normann og hans dykkermandskab har herved sat sit præg for altid og
veludført arbejde, med sikkerhed i højsædet.
Den 9 juni 2004
Sommerudflugten blev kørt ad naturskønne veje til Dollerup Bakke, Hald Ege, Tjele
og til besøgsstedet ”Den Italienske have” hos Benny Knudsen i Broløs ved Mariager.
Blev her modtaget af Benny Knudsen som under frokost, til medbragt mad, fortalte
om stedet, huset og haven.
Herefter rundtur i den skønne have med de mange planter, skulpturer og
stenopsætninger, med afslutning ved fremvisning af husets mange antikviteter samt
forklaring over, hvorledes de hos ham var kommen til huse.
Herefter besøgtes Klosterkirken i Mariager, samt et mindre ophold ved havnen i
Mariager.
Turen fortsatte over Hadsund og til aftenspisning på Restaurant Bramslev Bakke,
med det skønne udsigt over Mariager fjord.
Hjemturen blev herfra kørt over Hobro, Skive og til Aulum.

For udflugten den 9. juni - referere Lokal Avisen
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Den 13. oktober 2004
Vejret tillod en tur til ”Præstbjerg Naturpark” som er et besøgsvenligt naturområde i
Trehøje, med velanlagte vandrestier anlagt af amtet, som ligeledes erholder
vedligeholdelsen af.

Den 15. juni 2005
Var arrangeret som en lidt anderledes udflugt, som denne gang var ved togtur til
Thyborøn, med tog skift i Holstebro og Vemb.
Af togturen var denne med VLTJ, som herved officielt kørte sin første tur den 20 juli
1879 nok det mest særprægede, ved herfra kunne se ud over det skønne natur på
egnen her omkring.
I Thyborøn var der middagsspisning i Fiske hallen. Herefter besøgtes så nogle af de
seværdigheder som her var indenfor rimelighedens spadseregang.

For udflugten den 15. juni - referere Lokal Avisen

Den 31. maj 2006
Var arrangeret som togrejse og formiddags tur til Hammerum, hvor der her besøgtes
”Den Japanske Have” – hvorved blev betragtet havens mange planter og
stenopsætninger, udført med botanisk beplantning efter Japansk stil. Herefter
formiddagskaffe i havens hyggelige cafe.
Den Japanske Have er af værtsparret Tove og Niels Østerskov, oprettet i Niels
Østerskovs fødehjem, efter en inspirations tur til Japan i 1992, hvor efter det blev
anlagt med 600 tons sten, 2000 planter og en total renovering af bygninger til Japansk
stil, som så kunne åbnes for publikum den 15. maj 1993.
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Den 14. juni 2006
Var sommerudflugten en tur ”Ringkøbing Fjord rundt”.
Turen var tilrettelagt ved samvær med Vildbjerg bus og taxi, som udførte turen med
kyndig guide for seværdighederne herunder.
Turen var tilrettelagt over Skjern Enge, Nr. Bork Hav, Tipperne og Værne engene,
Nymindegab, Velling, Lem og ad mindre befærdede veje tilbage til Aulum.
Under denne rute blev der kørt godt ud i krogene, til steder, man normalt ikke
kommer ved selvkørsel. Første stoppested med ophold for formiddagskaffe i det
grønne, til medbragte rundstykke og bus kaffe, som var ad grusvej til Provstgaards
Hus, som tilfældigvis af besøgende herved, gav adgang for at bese indvendig,
hvorved kunne gives lidt af fortidsmenneskets levevilkår i de områder herved.
Herfra gik turen så til pumpestation, hvorved stod mindestenen, oprejst af lodsejerne
1977, til ære for dem af Ådalens afvanding 1940-1969, som ved sammenhold blev
vundet frugtbart jord.
Ved samme sted benyttede flere lejligheden for en tur ud i åen, på det herved
værende trækfærge for håndkraft, som herved benyttes til forskellige redskaber og
dyr, som skal over åen, uden at skal køre lange omveje herfor.
Efter frokostpausen kørtes til Nr. Bork Havn, med mindre ophold for beskuelse af
havnemiljøet herved.
Turen fortsatte herfra til Tipperne og Værne engene, hvorved der her fra en lade
bygning kunne nydes udsigten over engene, samt danne sig en indtryk af
naturområdet med dets mange forskellige strukturer og fuglelivet herved, over de
forskellige ophængte plancher herover.
Middagen blev afholdt på Nymindegab Kro, efter forudbestilt middagsanretning.
Turen fortsatte nu nord på, med et kort ophold på havnen i Hvide Sande, hvor der
herved kunne snuses lidt til luften for havnemiljøet herved.
Ligeledes var et mindre ophold på havnen i Ringkøbing.
Ved rasteplads kort herfra, blev der fra bussen serveret kaffe og kringle, til stående
buffet.
Efter dette som sidste stop under turen, kørtes hjemturen over Velling og Lem, med
det store Vestas virksomhed, og herved ad forskellige mindre veje til Aulum,
hvorved var hjemkomst omkring kl. 17,00.

Besøger Provstgaards Hus
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Enkelte sejler med trækfærge – andre følger med interesse

Alle spiser middag på Nymindegab Kro
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For seneste to udflugter referere Lokal Avisen
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Øvrigt
Udover herved nævnte ture og udflugter, har klubben med skiftende medlemmer
repræsenteret klubben med deltagelse ved repræsentantskabsmøder, temamøder
mm. af hvad som har været forekommende ved LO –faglige Seniorer, Ringkøbing
amt, på steder som Laugesens Have – Herning og Holstebro.

Anden informerende forekomster under klubmøder – ved
udefrakommende kræfter
4. februar 1987
Finn Brandstrup, Aulum, fortalte lidt om sine interesse over malerkunst.
1. maj 1991.
Jens Risgaard Knudsen. 1.maj taler.
Mads Eli Brandt fortæller om en tjenestedrengs majfest i 1936.
Mads Eli Brandt s beskrivelse herom, omtales andetsteds herved.
27. maj 1992.
Møde i Feldborg sognegård ved Robert Pedersen, Herning, for/imod union.
24. februar 1992.
Claus Damgård og Åge Mikkelsen, socialforvaltningen Aulum, over efterlønner
og pensionisters vilkår.
26. januar 1994.
Frode Vangsgård, Hodsager, over chartertur til Kina.
3.november 1994.
Frode Vangsgård, Hodsager, sidste afsnit over chartertur til Kina.
30. november 1994.
Bendix Bendixen, formand LO-faglige seniorer. Diverse samarbejde klubberne
imellem. Efterfølgende debat herover.
5. april 1995.
Valgmenighedspræst Claus Helsbøl, Aulum, over valgmenighedens start for 150
år siden, samt over Grundtvig og religionsfriheden i 1849.
29. maj 1996.
Henny Pedersen, Aulum, over rejse til Polen.
18. september 1996.
Mads Berg, Aulum, over sin tid som militærmand ved flyvevåbnet samt sin tid i
Rendsborg, Tyskland.
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25. september 1996. ”10 års jubilæum”
Bendix Bendixen, formand LO-faglige seniorer ønskede klubben held og lykke
fremover. Herudover flere lokale taler, som ønskede klubben alt godt fremover.
29. september 1997
Afholdt valgmøde med deltagelse ved kommunalpolitikere Lissi Bertelsen,
Jørgen Nørgaard og Villy Sørensen.
12. november 1997
Forevisning af videofilm, hvorved Eli Brandt i 1988 fortalte om tørvegravning for
50 år siden.
Omtales andetsteds herved.
4. marts 1998
Valgmøde, MF – Jens Peder Vernersen berettede den socialdemokratiske
valgoplæg.
1. april 1998
Niels Andersen, Haderup, fortæller om rejse med den Transsibiriske jernbane
gennem Rusland til Kina. – første afsnit
14. oktober 1998
Niels Andersen, Haderup, fortæller om rejse med den Transsibiriske jernbane
gennem Rusland til Kina. – andet afsnit
19. april 2000
Konsulent Jens H. Bilberg, orientering vedr. ældre hjælper ældre, samt tilbud i
undervisning for brug af computer.
3. oktober 2001 ”15 års jubilæum”
Besøg af Jørgen Pedersen, som i dagens anledning overrakte klubben en
jubilæumsplatte samt videobånd.
20. marts 2002
Hans Jørgen Niwald, ”Skovvang” Holstebro, over dagligdagen og funktionerne
på forsorgshjemmet ”Skovvang i Holstebro.

Ved interne kræfter
Udover herved nævnte, har medlemmer som Eli Brandt, Jacob Holmgaard og
Anders Kjær, flere gange været historiefortæller over fortidens livsgerninger over
godt og ondt.
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Øvrige avisreferater over års aktiviteter:
(- ikke opsat i kronologisk rækkefølge.)
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Klubbens formænd gennem årerne

Mads Eli Brandt. 1986 - 1992

Anna Nielsen. 1992 - 1998

Anders Kjær . 1998 -
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Ældre - en aktiv resurse i dagens Danmark.
Af amtsformand Villy Nielsen, Holstebro.
Antallet af ældre vokser jo støt i disse år, hvilket jo også helt
naturligt har været forudsigeligt i mange år. De store årgange er jo
på vej i efterløns eller pensionsverdenen, hvor det jo herved er
livsbekræftende at se og konstatere hvad der foregår af aktiviteter.
For det første blomstrer antallet af klubber som aldrig tidligere set
ved bredden og omfanget af, af hvad der laves. Dette kan ganske
enkelt ikke beskrives, men skal opleves. Man kan vel heller ikke andet end opfordre
alle ældre til at deltage aktivt i seniorklubbernes aktiviteter og selv bidrage til at
rosenhaven fortsat må blomstre.
Som man siger, den største risiko der kan overgå en når man kommer i klubben er,
at man kommer til at møde nogen man kender fra sin aktive liv på arbejdsmarkedet.
LO Faglige seniorer i Ringkøbing amt bliver jo også i år 25 år og vi føler faktisk
at der aldrig har været større behov for at vi ældre står sammen og markerer hvilken
vej vi syntes skibet skal sejle.
Ind imellem bliver vi beskyldt for at være en ældrebyrde som kun har
det ene formål at kræve og helst på andres bekostning, og magen til sludder skal
man vist lede længe efter, men, til gengæld vil vi heller ikke finde os i hvad som
helst, som de allerfleste af vores generation har levet efter og efterlevet sloganet: Gør
din pligt og kræv din ret og det er straks en hel anden vej.
Mon ikke den nuværende generation er lykkelige for at vi ældre har
været med til gennem hårdt arbejde at opbygge det velfærdssamfund som de kan
nyde frugterne af, jeg vil håbe det.
Men vi skal også passe på vort samfund, der er egoistiske kræfter
der forsøger ar bilde os ældre ind at passer vi ikke mere på så går alt i sort, derfor
skal vi fortsat tage aktiv del i det politiske liv og overalt hvor ældre politiske tiltag
drøftes, skal vi sikre os aktiv indflydelse i ældre rådene. Vi, skal være fremme i
dagspressen og forfægtige vore synspunkter, for vi skal ikke forvente at andre
gør tingene for os, for nej, så bliver det gjort hen over hovedet på os.
Som Stauning engang udtalte: fremtiden kommer af sig selv - det gør
fremskridtene ikke. Dette børe være en klar ledestjerne for os, så jeg håber, at også
jeres klub fortsat må være aktiv og tager del i vor samfundsdebat og dermed kan
give vore ideer til fortsat udvikling af demokratiet videre til næste generation.
LO Faglige seniorer i Ringkøbing amt ønsker jer tillykke med
jubilæet og ønsker jer held og lykke i fremtiden.

35

Tjenestedrengens 1. majfest
Af Mads Eli Brandt, Aulum.

Klokken var halv syv den 1. maj 1936, da Hans begyndte sit arbejde
med at luge den store gårdsplads. Færdigt arbejde skulle det være,
når klokken blev tolv.
Ikke et grønt strå måtte der være at se, pikstenene skulle ligge fri og
fine, som var blæst.
Efter en times forløb sukkede han lidt, for den skarpe trekantede kniv havde allerede
givet ham sår på fingrene og små bitte skarpe sten gjorde ondt være. Tilmed havde
han ondt i knæene, ligegyldigt hvor mange gange han vendte og drejede sig.
Hans husbond Carl Madsen kom gående i kostalden med en stok i hånden. Nåh –
Hans, du er godt i gang, så du når nok at blive færdig til middag, så både du og
Rasmus kan få fri i eftermiddag.
Nåh. – Jeg skal nu en smut i byen. For resten, kan du ikke muge ud ved kalvene i
boksen, så du kan få benene strakt lidt. Hans tænkte, jag kan i hvert fald ikke nå at få
gårdspladsen færdig til middag.
Mens han masede med halm og gødning gik han programmet igennem.
Kl. halv to, afmarch fra torvet.
Kl. to, opstilling af Faneborg og klargøring ved pyntning af talerstol, så velkomst og
festtalen kunne begynde. Sådan stod der i programmet, han havde fået.
Han – der nu var bleven medlem af D.S.U. for en måned siden.
Det tog næsten to timer at blive færdig ved kalvene og klokken var næsten ti. Han
skyndte sig ud at luge igen og konstaterede, at han ikke var nær halvfærdig.
Solen var nu kommen rigtig frem og bagte ubarmhjertig ned i den vindstille gård.
Det var nu tid han begyndte at pakke sammen, og køre væk.
Det var nu et ganske pænt stykke, som nu lå ren fejet og fri for græs. Nu gik
bryggersdøren op, det var hans madmor Kirsten der stod og vinkede til ham, Hans vil du cykle et ærinde til købmanden for mig. Du har vist haft en streng formiddag.
Hans fik sit ærinde hos købmanden forrettet og genoptog sit håbløse arbejde på
gårdspladsen. Han så på sit lommeur som nu var tyve minutter i tolv.
Lidt efter kom forkarlen Rasmus hjem med hestene. De styrtede skyndsomt mod
vandtruget og drak – og drak længe vedholdende. Rasmus pumpede vand op, og
drak af sine hule hænder. Så Hans – nu er klokken tolv, lad os gå ind og få noget at
spise.
Mens Rasmus satte hestene på stald, skyllede Hans sig grundigt ved vandtruget.
Carl Madsen var endnu ikke vendt tilbage fra byen, så de gik ind og begyndte at
spise. De fik god og rigelig med mad på gården. I dag stod den på gule ærter og
flæsk, bagefter pandekager med syltetøj og en kande saftevand.
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På vej ud mødte de deres husbond i bryggerset, han var rødblisset i ansigtet, det var
ikke noget godt tegn. Du er jo ikke bleven færdig med gårdpladsen, sagde han
henvendende til Hans. Jeg skulle jo muge ud ved kalvene, undskyldte Hans sig. Ja –
du har drevet den godt af for at komme til socialistmøde. Men den går ikke min fine
ven, se nu at komme i gang og få gårdspladsen gjort færdig.
Rasmus stod stor, tung og ludende ved bryggersbordet, så kom det med et eftertryk.
Første maj er en skiftedag og har altid været en fridag om eftermiddagen, for
tjenestefolk her på egnen, og dette skal du ikke begynde at lave om på, og så
beskylder du drengen for driveri, det kan du ikke være bekendt, for han har jo udført
et kæmpearbejde.
Carl Madsen så vantro på sin ellers altid skikkelige karl. Jamen så tag da af sted
sagde han vranten og styrede sin gang mod køkkenet, og lukkede døren hårdt efter
sig.
På lang afstand kunne Hans se sine blå blusede kammerater mellem fanerne. Det
ærgrede ham, at han endnu ikke havde haft råd til at købe en bluse, men ejede kun
det røde tørklæde.
Under marchen mod festpladsen begyndte det at regne, og da de nåede frem var han
gennemblødt og kold.
På en gang blev han dårlig og sank om i græsset. Det varede lidt inden han blev klar
over, at to mand stod bøjet over ham – og spurgte, er du syg? – her kan du ikke ligge
og hvor bor du? – Jeg tjener på Bjerregaard mumlede Hans. Mændene førte ham hen
til samaritternes gamle lastbil, og så blev han kørt til Bjerregaard og kom i seng.
Inden han faldt i søvn, sansede han det sjove naturfænomen både med regn og
solskin på samme tid, idet solen skinnede skråt ind ad vinduet, og regnen trommede
vildt på bliktaget over hans hoved.
_________________

Tørvearbejderen skal ikke
gå i glemmebogen
To tidligere klub formænd, Mads Eli
Brandt og Anna Nielsen m.fl. fortæller
igennem video film, arbejderhistorie
over tørvegravning.
Årstal herfor menes være 1988.
Videofilm foreligger ved ASRA.
Tv. - Anna Nielsen skærer tørv.
Herunder skriver dagbladet vedr.
filmoptagelse.
Præcis datering herom – kan ikke
herved gives.
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