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Forsiden er en skulptur lavet af Jens Galschiøt  
kaldet ”Sol-sankeren”. Vi får mulighed for at  
besøge Galleri Galschiøt under årets Senior-træf.  
 

 
(Sol-sankeren samler energien i 
en lille pose. HunÊerÊsymboletÊpåÊ
denÊsøgende,ÊderÊgranskerÊnatu-
rensÊresurserÊogÊmuligheder.ÊHunÊ
erÊinkarnationenÊafÊJordensÊmo-
derÊnaturÊogÊleverÊiÊfuldstændigÊ
pagtÊmedÊnaturenÊogÊrepræsente-
rerÊlivetÊiÊbalanceÊmedÊJordensÊ
resurser) 
 
 

Foreningen er meget interesseret i, at vores medlemsoplysninger er 
opdaterede, giv os derfor venligst besked, når der sker ændringer i din 
adresse, mailadresse og telefon.  
Vi vil især meget gerne kende din e-mail, da vi bruger den til at 
kommunikere hurtigt og billigt til alle medlemmer.  
Så send venligst en mail til landsformanden, der styrer vores medlems-
kartotek og hjemmeside, som er lvu-seniorer.dk  

 

 

 

 

SåÊgikÊendnuÊetÊår  -   
  
2022 blev et år som mange seniorer, heraf flere, som 
har oplevet slutningen af anden verdenskrig og efter-
krigstiden, tænker tilbage på med blandede følelser. 
Først var der tankerne, om man gik fri af Corona epide-
mien, eller om man, hvis man blev ramt af smitten, 
ville blive hårdt ramt eller blot opleve det som en slags 
influenza og slippe for senfølger. Så var der tanker om 
krig. I den sidste del af året kom så Ruslands modbydelige angreb på 
Ukraine, trusler om anvendelse af atomvåben og angreb på den civile be-
folkning med det formål at smadre hele landet, alt sammen skjult bag løg-
ne og forklaringer på de overgreb, denne angrebskrig er fyldt med. Skal 
vi opleve endnu en krig? 
  
Jeg er blandt de naive, der troede, at anden verdenskrig var slutningen på 
krige i Europa. At erobringskrige for at vinde land hørte fortiden til. Jeg 
havde ikke sat mig godt nok ind i den situation, der opstod, da Krim blev 
annekteret i 2014. Selvom jeg som gammel marine soldat (1957–59) hav-
de fulgt med i, hvordan vores evne til at forsvare Danmark lod meget til-
bage at ønske, havde jeg ikke forestillet mig, at Rusland kunne finde på at 
angribe Ukraine. Men nu er det sket, og jeg håber på, at det ikke bliver 
starten på en mere omfattende krig i Europa. 
  
I dag har krigen betydet, at hele verden er ramt af en krise. I Danmark er 
vi ramt af en inflation, der betyder, at bl.a. vores fødevarer stiger i pris, at 
den pris, vi skal betale for at holde varmen, bliver højere, kort sagt, at alt 
bliver dyrere, mens vores pensionsudbetaling stadig er den samme i kro-
ner og ører. Nogle har fået et plaster på såret i form af en ældrecheck, 
men alle de, som har planlagt deres pensionisttilværelse gennem forskelli-
ge former for opsparing og pensionsformer gennem et langt liv, sidder 
tilbage og må betale det hele selv. 
  
Jeg håber for alle vores medlemmer, at I får en god jul, at der bliver råd 
til et ordentligt julemåltid og sidst, men ikke mindst, at I ikke sidder og 
fryser, fordi I skal spare på varmen.  
 
Spar på gaverne og gør lidt godt for jer selv! 
 
                                                              LeifÊHammelev,ÊLandsformand 
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�nd�ydelse �l Seniortræf for �V�-Seniorer 2023  
på Fyn 

 
Torsdag den 25. maj - 

fredag den 26. maj 2023  

 
Program: 

 
Torsdag den 25. maj: 
 
kl. 12.00 - 12.30:  Ankomst til Odense Banegård 
 
kl. 13.00: Fælles bustransport til Christiansminde ved Svendborg 
 
kl. 14.00:   
Indkvartering  
 
kl. 15.00:   
LVU-
generalforsamling 
2023 
 
kl. 18.30:   
Festmiddag 

Velkomstdrink  
 

3 re�ers  
Sæsonmenu  

 
Vin og isvand 

 
Kaffe/te 

 

 

Fredag den 26. maj: 
 
kl. 07.00 - 8.45:  Morgenbuffet 
 
kl. 09.00:   Fælles bustransport til Galleri Galschiøt 
 
 
 
 
 
 
 
 
kl. 10.00:   Guidet rundtur/info på Galleri Galschiøt v/ Niaz, som er 
leder af kunstskolen på Galleri Galschiøt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
kl. 11.45:   
Fælles bustransport til Restaurant Carlslund, 
hvor vi får æggekage med flæsk og bacon 
ad libitum med hjemmelavet sennep,  
rødbeder, tomater, purløg og hjemmebagt 
rugbrød + en øl/vand. 
 
kl. 13.00:   
Fælles bustransport til Den Fynske Landsby. 

Rundtur på egen hånd 
 
kl. 15.15:   
Fælles bustransport til Odense 
Banegård 
 
kl. 16.00:  
Afrejse fra  
Odense Banegård 
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Praktiske oplysninger og tilmelding 
 
Indkvartering:  
Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg 
tlf.: 62219000 
 
Tilmelding:  
Tilmeldingen starter mandag d. 6. marts 2023 kl. 08.00  
 
- enten via internettet på www.lvu-seniorer.dk  
(http://www.lvu-seniorer.dk/Kursustilmelding.php?kurs=18) eller  
telefonisk til Leif Hammelev (han lægger så tilmeldingen ind på nettet ud 
fra de oplysninger, som gives i telefonen). 
Ring til Leif Hammelev på mobil: 61 50 68 27 efter d. 6. marts kl. 08.00 

Pris:  
Deltagelse koster 500,00 kr. og dækker transport og ophold.  
Transporten fra hjemstationen til Odense Banegård dækkes af forenin-
gen (seniorbillet /Orange), medens transporten i eget lokalområde ikke 
betales særskilt. 

Optagelse:  
Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.  

Besked om optagelse/afslag afsendes senest d. 20. marts 2023. 

Mange venlige hilsener 
Bestyrelsen 

LVU-Seniorer Landsforeningen 

Indkalder hermed til generalforsamling 

                         Torsdag d. 25. maj 2023 - kl. 15  

Dagsorden ifølge vedtægterne,  
som findes på vores hjemmeside: lvu-seniorer.dk 

i forbindelse med årets 

    ”Seniortræf” på Fyn 

på Hotel Christiansminde,  
��r����n���ndeve� ��� 5700 Svendborg                

 

 

Region Syd 
�ed�e������i�e�e� 

2023 

 
LVU-Seniorer – Region Syd 

Der indkaldes hermed til  

Generalforsamling i LVU – Region Syd 

Tirsdag den 14. marts 2023 kl. 10.30 
Generalforsamlingen afholdes på  

 
Clay Keramikmuseet 

 
Kongebrovej 42, Middelfart 

 
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter.  

 
Region Syd er vært ved et let traktement. 

 
 
 
 

Efter  
generalforsamlingen  

vil der være mulighed  
for at besøge  

galleriet og udstillingen  
på  

Clay Keramikmuseet. 
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Bestyrelsen for LVU – Seniorer i Region Syd  
vil hermed gerne invitere alle medlemmer + pårørende/

ledsager med til nedenstående aktiviteter: 
 

Tirsdag den 20. juni 2023 

Besøg i Den Geografiske Have 

 
Vi mødes ved indgangen kl. 10.30 til  
Den Geografiske Have 

Adressen er: Christian 4 Vej 23, Kolding  

Bestyrelsen er efterfølgende vært ved et let  
traktement for LVU-medlemmer. 

Tilmelding senest den 10. juni til Per Friis:   
telefon: 30286089 / mail: per@friis-online.dk 
 

Onsdag den 9. august 2023  

Frøbjerg Festspil – musicalen: Shrek 
 
Vi mødes ved indgangen  
ved den store flagstang kl.17.30 

Adressen er: Frøbjerg Bavnehøj,  
Frøbjergvej 76A, 5560 Aarup 

Bestyrelsen er vært med veltilrettelagt  
smørrebrød – 
medbring selv drikkevarer.  

Bestyrelsen betaler entrebilletten for 
LVU-medlemmer.  
NB: tilmelding senest 20. juni til  
Kirsten Grove:  telefon: 30567821 /  
mail: storevistorp@gmail.com 

 

 

Tirsdag den 19. september 2023 

Besøg på Fjord og Bælt 
Vi mødes kl. 10.30 ved indgangen til Fjord og Bælt. 
 
Adressen er: Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde  
 
Bestyrelsen er vært ved et let trak-
tement for LVU-medlemmer 
 
Tilmelding:  
senest den 10. september til  
Per Friis:  telefon: 30286089 / 
mail: per@friis-online.dk 

                             

Bestyrelsen for Region Syd  

Formand: Kirsten Grove   

Næstformand: Birgit Lund  

Kasserer: Gunnar Ebbesen  

Sekretær: Per Friis  

Medlem: Hanne Østergaard     

Suppleanter:  Knud Møller-Christensen (1) og Kurt Mortensen (2)   
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Kære Seniorer 
 
Så er forårsprogrammet klar. Vi håber du har lyst til at deltage i nog-
le af forårets arrangementer.  
Ønsker du at deltage, sender du senestÊ10ÊdageÊførÊarrange-
mentsdatoen  en  e-mail til 
 
Inge-Lise@palbo.dk  ellerÊringerÊpåÊfastnettelefonÊ39Ê69Ê36Ê31 
  
Alle rettidigt tilmeldte på e-mail besvares med “modtaget”. Bemærk, 
at der kan være begrænset antal på nogle af arrangementerne. 
 
Betaling for arrangement og diverse serveringer betales på arrange-
mentsdagen til kassereren. Pårørende er velkomne med tilmelding 
og betaling.  
De angivne tider er starttider. Det er en god ide at møde ca. 10-15 
minutter før. 
 
I tilslutning til arrangementerne vil bestyrelsen bestræbe sig på, at 
der er mulighed for at spise lidt mad eller drikke en kop kaffe, så vi 
kan nyde hinandens selskab. Disse traktementer vil normalt være 
for egen regning. Eventuel entré vil blive afholdt af klubben, hvis ik-
ke andet er nævnt i programmet. Transportudgifter afholdes af de 
deltagende selv. 
 
Eventuelle afbud sendes så tidligt som muligt af hensyn til bestilling 
af billetter og frokost. Afbud på selve dagen kan indtelefoneres til 
arrangøren af turen. Udebliver man, skal man betale turens pris.  

 
Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hovedstadsregionen. 

Hovedstadsregionen 

og Region Sjælland 

Forårsprogram - 2023 

 

 

Januar  
Design Museum Danmark  
torsdag d. 19. januar 2023 kl. 11.00  

  
Bredgade 68, 1260 København K.  
 
Vi besøger og får omvisning i det  
nyrenoverede museum  
med 8 nye udstillinger. 

Frokost  
spiser vi i  
nærheden  
af museet.  
 
Gæster 200 kr. incl frokost. 
 

Arr. Hanne Westall  
(tlf.  40447028) 

 

Thorvaldsens Museum 
�rsdag d. 2�. ���ruar 2023 kl. 12.��  

Bertel Thorvaldsens Plads 2 
 
Vi har bestilt en omvisning på Thor-
valdsens Museum. Vi får en introdukti-
on til Thorvaldsen og museets historie. 
Hør historierne bag hans skulpturer og 

samlin-
ger. Omvisningen varer ca. 50 min.  
 
Det maximale deltagerantal er 25.  
Gæster 200 kr. incl frokost. 
Efter besøget finder vi et frokoststed.                         
 
                          arr: Inge-Lise Palbo.  
          (tlf. 39 69 36 31 / 93 90 60 83) 

Februar  
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Marts  
”Helger Danske” 

onsdag d. 15. marts 2023 kl. 11.00   
(mød venligst et kvarter før)  

 
i Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park,  

Marienborg Allé 58, 2860 Søborg 
 
 

mød  
Dronningen  

af gimpegryden  

Klima-terie-mimre-
makrellen 

Anne Marie Helger 

 

”Et Helger Danske optrin er en solo med mig om mit til den tid 77årige liv og min 
krydrede karryæra. Alt efter devisen: Hellere være en vild utilpasset original end en 
tro tæmmet kopi. I en verden fuld af danske genier er det noget ganske særligt at 
være en rød hvid forbier. Her i lille Danevang - er pladsen for nogen blevet lidt 
trang -  for andre som Jer er der plads til ståhej - i alvorens stund - med smilet om 
mund - er det godt, der er folk, der tør tænke tro, undervise, råbe højt og tale - for 
alle de små, de underkuede - de angste - de fremmede - de gamle - de syge - de gale 
- for plads er en definition af rum - og mister vi pladsen, gør den os stum - men 
bruger vi hjerterum og forstanden - så rummer vi pladsen til hinanden. Med godt 
skal ondt fordrives! Kærligst AMH ” 

Efter optrinnet er Bestyrelsen vært ved  
et stykke mad og en dram.  

Der er tilmelding til dette arrangement, og der 
er begrænsede antal pladser  .  

Gæster 200 kr.  
 

           Arr. Stig Sinius Nielsen (tlf. 40935054) 
    

(derefter holder vi Generalforsamling) 

 

 

LVU-Seniorer i region Hovedstaden og Sjælland indkalder 

�l Generalforsamling 
Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 14.00 i  

 
Seniorbofællesskabet Høje Søborg Park, Marienborg Allé 58, 2860 Søborg 

Dagsorden ifølge vedtægterne 

som findes på vores hjemmeside: lvu-seniorer.dk 

April  
Louisiana Museum of Modern Art 

torsdag d. 27. april 2023 kl. 11.00  

Gl. Strandvej 13, 3050 Humlebæk  
 

Vi vil se udstillingen  
”Between Us” med  

Dana Schutz’ malerier 
 
Det gyselige, groteske, absurde og komiske tør-
ner sammen hos den amerikanske kunstner Da-
na Schutz, der er født 1976 i Massachussets, og 
i dag bor og arbejder i Brooklyn. Gennem nu to 

årtier har hun 
markeret sig med sin fabelagtige fortælle-
kraft, stærke kolorit og sans for det dramati-
ske – en historiemaler til vores tid. Selv om 
Schutz’ kunst kan virke grum, kras, ja nær-
mest frastødende – det er stærk kost – formår 
den også at drage, ja nærmest tryllebinde.  
Og så fornemmer man hendes dybe, underlig-
gende humanisme og sensibilitet over for det 
samfund og den tid, vi sammen lever i.  

 
Frokost spiser vi i nærheden af museet. Gæster 200 kr. incl frokost.  
 
Arr.  Kirsten Bille  (tlf. 45807450)  
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Hvordan er det så gået efter Landsforeningens gene-
ralforsamling i 2022. Jeg tænker her på spørgsmålet 
om medlemskab af Danske Seniorer kontra Faglige 
Seniorer? Stemmerne stod lige på generalforsamlin-
gen. De kom også til at stå lige på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde. Det betød, at Leif Hammelev og 
jeg blev udstyret med det opdrag at stemme for hen-
holdsvis Danske Seniorer og Faglige Seniorer i Seni-
orgruppens bestyrelse. Så langt så godt. 

I Seniorgruppens bestyrelse endte den endelige afstemning med 5 
stemmer for Danske Seniorer (LVA og HLs medlemmer samt Leif 
Hammelev) og 3 stemmer for Faglige Seniorer (DTLs medlemmer 
samt undertegnede). Så Uddannelsesforbundets medlemmer har altså 
valgt at indstille til forbundets hovedbestyrelse, at Seniorgruppen for-
bliver i Danske Seniorer. Seniorgruppens formand Poul-Henning Laur-
sen udtalte afslutningsvis, at han fortsat vil arbejde for, at Seniorgrup-
pen skal tilsluttes Faglige Seniorer. Det blev besluttet, at Leif Hamme-
lev skal være kontaktperson for Seniorgruppen til Danske Seniorer. 

Landet lider i øjeblikket under den højeste inflation i årtier. Lavind-
komstgrupperne er under pres. Især pensionisterne. Tjenestemandspen-
sionerne bliver normalt reguleret lidt lavere end de lønregulereringer, 
der aftales til overenskomsterne. Folkepensionerne reguleres med for-
holdsvis lang tid bagud og arbejdsmarkedspensionerne er afhængige af 
udviklingen på aktie- og obligationsmarkedet. Vores medlemmer fin-
des i alle tre pensionistgrupper. Hvis ikke Folketinget finder frem til 
metoder til at kompensere pensionisterne (det er ikke afklaret i skri-
vende stund) og andre grupper på overførselsindkomster, må vi nok 
indstille os på en periode, hvor det kan blive svært at få tingene til at 
hænge sammen for nogle af vores medlemmer. 

I det forgangne år har vi haft tre gode arrangementer. Så lad os håbe, at 
vi er kommet godt ud af Covid-skyggen. Vi vil starte den nye sæson i 
2023 med vores generalforsamling. Jeg håber, at mange vil deltage! 

Lars Lyremark 

 

 

BestyrelsenÊforÊHovedstadsregionenÊogÊRegionÊSjælland: 

Formand: Stig Sinius Nielsen      

Næstformand: Jens Jensen  

Kasserer: Hanne Westall    

Medlemmer: Inge-Lise Palbo og Birte Jacobsen     

Suppleanter:  Kirsten Bille og Niels Fischer 

Revisor: Leif Thyregod  

JuniÊ 
Sommerferiefrokost 

mandag d. 12. juni 2023 kl. 13.00  

iÊLivsstilshusetÊHöjris 

Lundtofte/Hjortekær, Bjælkevangen 61, Kongens Lyngby  

Værtsparret Karin og Ole vil holde  
en lille introduktion om ideen til  

dette livsstilshus. 
Derefter vil der blive serveret en  

lækker frokostanretning.  

Gæster  
150 kr. 

(der er begrænsede pladser til dette  
arrangement) 

       Arr. Stig Sinius Nielsen (tlf. 40935054) 

 
Hvis nogen har lyst til motion 
inden frokost, er afstanden til 
Hjortekær Port i Dyrehaven  
1,2 km, og der er ca. 5 km  

til Eremitageslottet 
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Indbydelse til generalforsamling 
i LVU Region Midt 

 
Ons. d. 15. marts 2023 kl. 10  

 
i Fælleslokalerne Malmøvej 87, 8600 Silkeborg 

 
Dagsorden ifgl. vedtægterne 

 
Efter generalforsamlingen kører vi til Silkeborg Museum for at delta-

ge i en rundvisning fra kl. 12 – 12:45  
 

Rundvisningen handler om Tollundmanden. 
 

Adressen: Museum Silkeborg Hovedgården,  
Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg 

Parkering: 4 timer på Åhavevej 1A 

Efter rundvisningen kører vi retur til Malmøvej 87  
for der at indtage vores frokost. 

Priser: Medlemmer  150,-kr.  Ikke medlemmer 175,-kr. 
Vi afslutter med en kop kaffe. 

 
Husk tilmelding af hensyn til forplejningen, som foretages til  
Marenlise: 23 70 59 59 eller på mail : mffacius@gmail.com  

 

 

Bestyrelsen for Region Midt 

Formand: Lars Lyremark  

Næstformand: Birgit Urban  

Kasserer: Janne Sloth Arbon 

Sekretær: Erling Bach 

Medlem: Marenlise Slot Facius    

Suppleanter:  Jytte Eriksen (1)  
                      Leif Søborg Nielsen (2)  

Om Tollundmanden 
 
Den 8. maj 1950 indløb en alar-
merende meddelelse til Kriminal-
politiet i Silkeborg. Man havde d. 
6. maj fundet et lig i mosen ved 
Bjældskovdal, ca. 10 km vest for 
Silkeborg, i forbindelse med tør-
vegravningen. Finderne mente, at 
det måtte dreje sig om et mordoffer og alarmerede derfor politiet. Da 
politiet fik at vide, at fundet var gjort 2½ m nede i tørven, og der ikke 
var tegn på nylig nedgravning, var de dog klar over, at det nok snarere 
var en sag for folkene på Silkeborg Museum end for politiet.  
Han blev som sagt fundet i Bjældskovdal Mose i 1950, og har siden 
1952 været på Hovedgården i Silkeborg, hvortil tusindvis af menne-
sker fra hele verden hvert år valfarter for at se ham. Et møde med Tol-
lundmanden er et møde med fortiden - ansigt til ansigt! 

Jens Galschiøt  
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LVU-Seniorer  -  Region Nord 
Program foråret 2023 

Marts 
LVU-Seniorer, Region Nord indkalder hermed til  

Generalforsamling -Tirsdag den 14. marts kl. 13.00  

Sted: Trekanten bibliotek og kulturhus,  
Sebbersundvej 2A, 9220 Aalborg 

Vi starter med et stjerneskud kl. 13.00.  

Inden generalforsamlingen kommer Bettina og  
fortæller om ”Det kærlige måltid”. 

Derefter følger selve generalforsamlingen med 
 
Dagorden ifølge vedtægterne. 

Tilmelding senest torsdag den 9. marts 2023 til 

Jens Jørgen Jensen (Fung. formand):  
40 18 82 25 / jejoe@stofanet.dk eller  

Bodil Møgelmose:  
50 73 70 81 / bodil@moegelmose.com 

 

 

April 
Onsdag den 26.04.23 kl. 14.00 

Besøg på Gasmuseet i Hobro. 
ViÊskalÊpåÊenÊrundvisningÊiÊud-
stillingerne.ÊViÊskalÊhøreÊomÊdenÊ
komfortÊogÊvelstand,ÊsomÊgassenÊ
gavÊmulighedÊforÊiÊhjemmetÊogÊiÊ
byenÊfraÊsidsteÊdelÊafÊ1800.ÊIÊ
”DetÊflaskerÊsig”ÊerÊdetÊomÊgas-
sensÊindtogÊpåÊlandetÊfraÊ
1920erneÊogÊfremÊogÊisærÊiÊ1950
-60erne.ÊSidstÊmenÊikkeÊmindstÊ
bliverÊderÊmulighedÊforÊlidtÊnostalgiÊiÊudstillingenÊ"DaÊfarmorÊvarÊung”. 

Pris: 75,00 kr.ÊDetÊdækkerÊmedÊtilskudÊ 
fraÊklubbenÊentrèÊtilÊmuseet,ÊrundvisningÊogÊ
kaffeÊ&ÊbrødÊpåÊCafeÊK.Ê 
BetalingÊindbetalesÊvedÊtilmeldingÊpåÊfor-
eningensÊkontoÊ4662Ê3266179081(DanskeÊ
bank)ÊellerÊMobileÊPayÊ50Ê73Ê70Ê81. 

Tilmelding og betaling senest onsdag den 19. april 2023 til:  

Jens Jørgen Jensen (Fung. formand) tlf. 40 18 82 25 /  
jejoe@stofanet.dk -  

eller Bodil Møgelmose tlf. 50 73 70 81 / bodilÊ@moegelmose.com 
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Juni 
Onsdag den 14.juni kl.11.00 – ca 17.00  

Tur til Hanherred  
Mødested Bratbjerg 55, 9460 Brovst 

Vi mødes ved Bratbjergsøerne, hvor vi ser 
mindesten for bratbjergmanden og hører hi-
storien om ham. Han var egnens naturlæge 
og respekteret i hele landet. 

Vi indtager frokosten (sandwich) her i de 
idylliske omgivelser. 

Herfra kører vi til Tingskoven 

Kl. 13.00 står Berit Johnsen klar til at guide os en tur i Tingskoven. 

Hanherreds oprindelige tingsted ligger her, deraf navnet Tingskoven. 
Her er også Andebjerg, som kan være et kalendersystem fra oldtiden. 
Måske når vi også at se solur, solårskalender og oldtidsvej i Ålegård 
Skov, som ligger nærmere Fjerritslev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi drikker eftermiddagskaffe i løbet af eftermiddagen.  
Medbring selv kaffe/te/vand., 

Vi sørger for sandwich og kage og rundvisning.  

 

 

Pris: 75,00  

Tilmelding og betaling senest onsdag den 7.juni 2023 til: 

Jens Jørgen Jensen (Fung. formand) 40 18 82 25 / je-
joe@stofanet.dk 

eller Bodil Møgelmose 50 73 70 81 / bodil @moegelmose.com 

Betaling til klubbens konto 4662 3266179081 (Danske bank) eller  

Mobile Pay 50 73 70 81. 

 
Bestyrelsen Region Nord: 
 
Formand: Joan Møller 
 
Næstformand: Jens Jørgen Jensen 
 
Kasserer: Bodil Møgelmose 
 
Medlemmer: Ulla Thostrup og  
     Jonna Kristensen 

Suppleanter: Tove Larsen og  
                      Jonna Kjelstrup 

Revisor: Grethe Glerup  
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Ellis Island  
I september 1924 køber en mand billetter til USA 
til sin svigerdatter og barnebarn – og sender samti-
dig et telegram til sin søn, der på det tidspunkt bor 
hos sin bror i Detroit, Michigan. 

Der kommer dog ikke 
svar inden den unge, 
gravide kvinde går om 
bord på ”United Sta-
tes” med sin lille pige, 
der fylder 2 under 
overfarten.  

Den lille pige er redaktørens mor. De ser 
Ellis Island og New York den 14. oktober, 
og heldigvis rejste min morfar de 1.000 
km fra Detroit til New York (ellers havde 
jeg jo ikke været redaktør på dette blad). 

Min morfar og 
mormor opbyggede 

et blomstergartneri derovre – men blev desvær-
re ramt af den store depression – hvor folk slet 
ikke brugte penge på blomster. Men min kloge 
mormor havde ikke sat alle deres penge i ban-
ken. Så i nattens mulm og mørke stak de af fra 

Detroit 
og hjem 
til Dan-
mark i 
1934. 

For en del år siden tog min ko-
ne og jeg til New York.  
 
Jeg ville bl.a. besøge Ellis Is-
land og FN-bygningen.  

 

 

JegÊhavdeÊsetÊpåÊnettet,ÊatÊmanÊpåÊEllisÊIslandÊharÊla-
vetÊenÊ”WallÊofÊHonor”ÊmedÊnavneneÊpåÊalleÊdeÊper-
soner,ÊderÊharÊværetÊforbiÊøen.ÊMenÊjegÊfandtÊhverkenÊ
morfar.ÊHansÊbror,ÊmormorÊellerÊminÊmorÊpåÊmuren.Ê 

JegÊharÊsenereÊgransketÊ
protokollerneÊfraÊEllisÊ
IslandÊogÊfundetÊudÊaf,Ê
atÊførstÊogÊfremmestÊ
blevÊkahytÊpassagererneÊ
undersøgtÊafÊskibetsÊlæ-

geÊunderÊoverfarten,ÊogÊhvisÊdeÊhavdeÊenÊadresseÊ–ÊfamilieÊellerÊvenÊ–Ê
deÊkunneÊrelateresÊtil,ÊsåÊslapÊdeÊforÊEllisÊIsland.Ê 

MinÊmorfarsÊbror,ÊValde-
mar,ÊtogÊhyreÊsomÊekstraÊ
påÊ”HelligÊOlav”ÊiÊ1921,Ê
ogÊhavdeÊenÊvenÊiÊNewÊ
York,ÊsåÊderforÊslapÊhanÊ
forÊEllisÊIsland.ÊSenereÊ
kunneÊminÊmorfar,ÊogÊ
endnuÊsenereÊminÊmormorÊrelatereÊsigÊtilÊ

Valdemar,ÊogÊderforÊslapÊdeÊogså.ÊMenÊEllisÊIslandÊerÊalligevelÊetÊbe-
søgÊværdÊ–ÊmegetÊbevægende.Ê 

JegÊfandtÊbl.a.ÊetÊbilledeÊafÊdeÊfornødenhe-
der,ÊmanÊkunneÊkøbeÊpåÊEllisÊIsland.ÊLægÊ
mærkeÊspalten,ÊhvorÊderÊstårÊRugbrød,Ê
Hvedebrød,ÊÆblekager,ÊSkinkeÊogÊOst.Ê 

JegÊharÊfåetÊkontaktÊmedÊValdemarsÊdelÊafÊ
minÊfamilieÊgennemÊFacebookÊ–ÊdeÊerÊdybtÊsplittedeÊmellemÊrepublika-
nereÊogÊdemokraterÊ–ÊmenÊdetÊerÊjoÊenÊheltÊandenÊhistorie. 

RedaktørÊStigÊSiniusÊNielsen 
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JoanÊMøllerÊ 
Fyrkildevej 72 A, 1. tv., 9220 Aalborg Øst  
Tlf.: 29 60 76 78  
Mail: joancarl@stofanet.dk 
FormandÊRegionÊNordÊ 

LarsÊLyremark,ÊNæstformandÊ 
Asagården 3A 1.6  7500 Holstebro  
Tlf.: 30 11 22 24  
Mail: l.lyremark@gmail.com  
FormandÊRegionÊMidtÊ 

KirstenÊH.ÊGroveÊ 
Løkkebovej 2, 5600 Fåborg  
Tlf.: 64 79 16 61 / mobil: 30 56 78 21  
Mail: storevistorp@gmail.com  
FormandÊRegionÊSydÊ 

BodilÊMøgelmose,ÊKassererÊogÊsekretærÊ 
Møllevej 1, 9510 Arden  
Tlf.: 50 73 70 81  
Mail: bodil@moegelmose.com  

StigÊSiniusÊNielsen,ÊTeknik-&ÊdataansvarligÊ 
Vibens Kvarter 18c, 2620 Albertslund.  
Tlf.: 40 93 50 54  
Mail: stig.sn@gmail.com  
FormandÊHovedstadenÊ&ÊRegionÊSjællandÊ 

LeifÊHammelev,ÊLandsformand 

Hedehusvej 13, 3300 Frederiksværk 
tlf. 61506827  
Mail: leifhammelev@hotmail.com  
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